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Viesītes novada pašvaldības kārtējā domes 
sēdē 2019. gada 18. jūlijā tika nolemts: Viesītes 
Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt novadpēt-
niecei Ilmai Svilānei. Apbalvojums piešķirts 
par personīgo ieguldījumu muzeja “Sēlija” iz-
veidē, par aktīvu iesaistīšanos Sēlijas kongresu 
organizēšanā un biedrības “Sēļu klubs” dibinā-
šanā, par Sēlijas kultūrvēsturisko vērtību pētī-
šanu, popularizēšanu un saglabāšanu;

Viesītes novada Goda pilsoņa nosau-
kumu piešķirt Saukas pagasta bibliotekārei 
Veltai Lācei. Apbalvojums piešķirts par Saukas 
pagasta kultūrvēsturisko vērtību pētīšanu un 
saglabāšanu, par jaunās paaudzes patriotisko 
audzināšanu, par personīgo ieguldījumu no-
vadnieka - komponista Arvīda Žilinska piemi-

ņas saglabāšanā;
Viesītes novada Goda pilsoņa nosau-

kumu piešķirt Rites pagasta uzņēmējam un 
lauksaimniekam Edvīnam Kampem. Ap-
balvojums piešķirts par ilggadēju un sekmīgu 
uzņēmējdarbības attīstību Viesītes novada 
Rites pagastā, attīstot lauksaimniecības un ko-
kapstrādes nozares, veicinot to izaugsmi, par 
nesavtīgu atbalstu Rites pagasta pārvaldei un 
Rites pagasta iedzīvotājiem;

Viesītes novada Goda pilsoņa nosau-
kumu piešķirt Elkšņu pagasta iedzīvotājai 
Vilmai Kovnackai. Apbalvojums piešķirts par 
ilggadēju un godprātīgu darbu, par Viesītes no-
vada Elkšņu pagasta vārda popularizēšanu un 
pagasta atpazīstamības veicināšanu, par aktīvu 

iekļaušanos pagasta sabiedriskajā dzīvē;
Viesītes novada Goda pilsoņa nosauku-

mu piešķirt Viesītes pagasta lauksaimnie-
kam Valdim Piekusam. Apbalvojums piešķirts 
par ilggadēju un sekmīgu lauksaimniecības 
nozares attīstību Viesītes novada Viesītes pa-
gastā, par nozares izaugsmes veicināšanu, par 
ilggadēju sabiedrisko darbu, vadot Saukas ev. 
lut. baznīcas draudzi, par aktīvu iekļaušanos 
Viesītes novada sabiedriskajā dzīvē.

Apbalvojumi “Viesītes Goda pilsonis” un 
“Viesītes novada Goda pilsonis” tika pasniegti 
Viesītes pilsētas svētku laikā 2019. gada 3. au-
gustā.

Sabiedrisko attiecību speciāliste
D. Mažeika 
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VIESĪTES NOVADA
VĒSTIS

Viesītes novada pašvaldības informatīvais izdevums

VIESĪTE   ·   ELKŠŅI   ·   RITE   ·   SAUKA

Iznāk reizi mēnesī

Klāt ir atkal Ziemassvētku laiks, kad mēs 
ne tikai izpušķojam eglīti un gatavojamies 
kopā ar ģimeni pavadīt šos gaišos svētkus, 
bet domājam arī par dāvanu sagādāšanu. 
Lielveikaliem šis ir īsts pļaujas laiks un tāpēc 
tie neskopojas ar reklāmām, lai pievilinātu 
potenciālos pircējus. Veikalu skatlogi tiek 
izdekorēti Ziemassvētku noskaņās, ielas un 
mājas sienas mirdz no krāsainu gaismu vir-
tenēm, radot gaišuma un siltuma sajūtu, bet 
vai tas ir viss, kas mums ir nepieciešams šajos 
svētkos?

Pasaule ar šo svētku svinēšanu nav nesusi 
miera un siltuma sajūtu, bet gan iepirkšanās 
drudzi un stresu. Mēs piemirstam šo svēt-
ku patieso nozīmi, mēs piemirstam, ka šie 
svētki ir Dzīvā Dieva Dēla dzimšanas diena! 

Dievs Ziemassvētkos ir pasaulei dāvinājis 
savu Vienpiedzimušo Dēlu, Jēzu Kristu, lai 
Viņš glābtu mūs no pasaules grēka un nāves 
valgiem, lai mēs, savas grēcīgās dabas vadīti, 
nepazustu un neiemantotu mūžīgo nāvi. Šie 
svētki ir Dieva žēlastības un mīlestības svētki 
mums. Šajos svētkos ir vairāk jādomā nevis 
par to, cik naudas tērēsim, bet ir jādomā par 
to, vai es esmu gatavs pieņemt šo Dieva mīles-
tības dāvanu, vai esmu gatavs pieņemt Kristu 
arī savā dzīvē kā savu Pestītāju, kā vislielāko 
Dieva dāvanu! Nedzīsim sevi iepirkšanās 
stresā, bet sagatavosim savas sirdis kā šūpuli 
Dieva mīlestībai! Priecīgus un gaišus jums šos 
Ziemassvētkus!

Saukas ev. lut. draudzes mācītājs 
Aleksandrs

Klāt atkal 
Ziemassvētku laiks…

Visiem mūsu izdevuma lasītājiem, 
atbalstītājiem un čaklajiem rakstu 
rakstītājiem gada nogalē gribam 

teikt sirsnīgu paldies par sapratni 
un sadarbību.

Lai mierīgs, apcerīgs un balts 
Ziemassvētku laiks! Darba sparu un 

radošumu, optimismu un izturību 
Jaunajā gadā!
Izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” 

redkolēģija

Baltiem vārdiem baltā pasaulē,
Baltiem sapņiem savā sirdī vietu sameklē,
Neļauj tumsai ceļam pāri krist,
Ja pār melnu upi jāiet brist.
Tālu augšā saule gaismu krāj,
Balti sniegi rudens pelnus klāj un 
neapklāj,
Tad, kad naktīs zvaigznes zemē krīt,
Paņem vienu sirdi sasildīt.

/A. Ronis/
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Ļauj saviem sapņiem būt lielākiem par bailēm un darbiem – 
skaļākiem par vārdiem.

Viesītes pilsētas svētku laikā pasniegti Viesītes Goda pilsoņa
un Viesītes novada Goda pilsoņa apbalvojumi

Turi dvēseli vaļā
Turi acis platas un dvēseli vaļā – 
Tad brīnumu piedzīvosi!
Turi acis un dvēseli vaļā – 
Tad prieks būs ar tevi ik rītu.

Pagriez pret sauli smaidošu vaigu,
Līdz smeldzei izjūti dzīvības laiku!
To laiku, kas tavs, niekos neizlieto,
Dzīvo ar baudu un sakrāj prieku!

Lai pietiktu prieka gadiem gariem,
Lai smaidīt varētu draugiem saviem,
Lai spētu arī citiem to dot,
Jo prieks ir galvenais dzīvojot.
-----------------------------------
Tāpēc – turi dvēseli vaļā un acis
Vienmēr, lai labo ieraudzīt spēj.
Tad kādu dienu pie tevis nāks brīnums,
Ko vien ar sirdi ieraudzīt spēj.

(A. Orbidāne)
I. Dreijera foto

Es dodos pa saulainu ceļu
Līdz rudens vēlajām salnām,
Līdz pirmajam septembrim skolā,
Līdz pirmajai dienai klasē.

Cienījamie pedagogi, audzēkņi un vecāki!
Lai mums visiem radošs, veiksmīgs, izturības un
panākumiem bagāts jaunais mācību gads!

Viesītes novada domes
priekšsēdētājs Alfons Žuks
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1. augustā Rubeņu parkā, Rūķu pļavā, 
notika biedrības “Lauku partnerība Sēlija” ra-
došā konkursa “Vedējs 2019” noslēgums. No 
Viesītes novada Vedēja nosaukumu saņēma 
mazās Gaismas pils – Rites pagasta biblio-
tēkas - vadītāja KRISTĪNE VEREČINSKA. 
Par Kristīni tika iesniegti divi apraksti. Tos 
iesniedza ritiete Sanda Semjonova un Saukas 
bibliotēkas vadītāja Velta Lāce.

Paldies Kristīnei par viņas veikumu un 
ieguldīto darbu, palīdzot tiem, kam tas ne-
pieciešams, īpašu uzmanību veltot bērniem! 
Kristīne motivāciju palīdzēt citiem saņēmusi 
dzīves pieredzē.

V. Lāce
Foto no personīgā arhīva

Vedējs 2019

Kā katru gadu, arī šogad augusta sākums 
Viesītē tika aizvadīts svētku noskaņā. 2. au-
gustā Viesītes muzeja “Sēlija” parka teritorijā 
norisinājās ikgadējie Mazā Bānīša svētki, kas 
pulcēja bijušos dzelzceļniekus un interesentus 
baudīt koncertu, darboties aktivitātēs un dalī-
ties kopīgās atmiņās.

Savukārt 3. augustā, Viesītes 91. dzimša-
nas dienā, jau no paša rīta pilsētas iedzīvotājus 
modināja Viesītes pūtēju orķestris. Kad visi 
viesītieši pamodināti, ikviens interesents varēja 
iepirkties Viesītes īpašajā svētku tirgū “Radīt-
prieks”, kur savus darinājumus un gardumus 
piedāvāja amatnieki, mājražotāji, stādu audzē-
tāji un citi. Sportiskākajiem iedzīvotājiem un 
viesiem no plkst. 10:00 bija iespēja pārbaudīt 
savu spēku sporta sacensībās volejbolā un strīt-
bolā. Šogad par godalgotām vietām cīnījās 12 
vīriešu komandas un 5 sieviešu komandas vo-
lejbola disciplīnā, bet 8 komandas - strītbolā.

Kamēr citi sporto, tikmēr mazākie Viesī-
tes iedzīvotāji un viesi varēja apmeklēt muzeja 
“Sēlija” parku, kas svētku laikā pārvērtās par 
bērnu pasauli. Kopā ar “Pasaku nama” tēliem 
un Viesītes Baptistu draudzi ikviens varēja dar-
boties dažādās aktivitātēs, iesaistīties radošajās 
darbnīcās, mēģināt uzpūst vislielāko burbuli, 
apmeklēt piepūšamās atrakcijas. Savukārt no 

plkst. 12:00 līdz 14:00 norisinājās Viesītes bap-
tistu draudzes rīkotā akcija “Skolas soma”, kas 
sniedza iespēju novada bērniem saņemt sko-
las somas, kas piepildītas ar skolai vajadzīgām 
lietām. Sadarbojoties ar Simonu Jeluškinu no 
Sunākstes, pilsētas svētkos ikvienam bija ie-
spēja izjāt ar diviem gracioziem un sapucētiem 
zirgiem.

Tāpat arī pilsētas svētku dienā norisinājās 
projekta “Radošās rezidences Viesītē”, Nr. 2018/
AL24/4/A019.22.05/1, atklāšanas pasākums 
“Pa fotogrāfa BUCLERA pēdām”. Tā laikā ie-
dzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar projekta 
mērķi, turpmākajām aktivitātēm un aplūkot 
projektā paveikto. Atklāšanas pasākuma īpa-
šie viesi bija fotogrāfi, kuri projektā izveidotās 
telpas svētku laikā apdzīvoja. Pasākums notika 
neformālā gaisotnē, kur fotogrāfi dalījās piere-
dzē un ar klātesošajiem apsprieda skaistākās 
vietas novadā, kuras būtu vērts iemūžināt fo-
togrāfijās.

Pēc sarunām un diskusijām ar fotogrāfiem 
jaunatklātajās radošajās rezidencēs Viesītes 
Kultūras pils koncertzālē bija iespēja atslābinā-
ties un baudīt radošās apvienības “Teātris un 
ES” muzikālu anekdošu šovu “Briseles kāposti 
jeb Kur vēl ņemt naudu”.

Svētku vakara daļu centrālajā laukumā ie-

vadīja Dailes teātra aktieris Gundars Silakak-
tiņš, aicinot Viesītes novada priekšsēdētāju Al-
fonu Žuku atklāt pilsētas svētku svinīgo daļu ar 
oficiālo uzrunu un vēlējumiem. Pēc priekšsēdē-
tāja apsveikuma pilsētas svētkos tika pasniegti 
Viesītes Goda pilsoņa un Viesītes novada Goda 
pilsoņa pašvaldības apbalvojumi. Viesītes Goda 
pilsoņa apbalvojuma pasniegšana pilsētas 
svētkos ir ikgadēja tradīcija, tomēr šis gads ir 
īpašs, jo aprit 10 gadi, kā tika izveidots vienots 
novads. Par godu šim notikumam tika godinā-
ti un paldies vārdi teikti arī novada ļaudīm – 
pagastu pārstāvjiem. Viesītes Goda pilsoņa 
nosaukums piešķirts novadpētniecei Ilmai Svi-
lānei, bet Viesītes novada Goda pilsoņa nosau-
kums: Veltai Lācei, Edvīnam Kampem, Vilmai 
Kovnackai un Valdim Piekusam.

Pēc “Goda pilsoņa” balvu pasniegšanas 
svētkos viesītiešus sveica arī patruļkuģa P-07 
“Viesīte” komanda, novēlot labus vārdus gan 
Viesītes pilsētai, gan pasakot paldies patruļku-
ģa P-07 “Viesīte” krustmātei Dainai Vītolai.

Svētku koncerts turpinājās ar muzikāliem 
sveicieniem. Pilsētas viesus priecēja folkloras 
un seno cīņu kopa “Vilkači”, pēc tam sekoja 
muzikāla programma “Mīlestības dziesmas”, 
kurā apvienojušies aktieris Artūrs Skrastiņš, 
aktrise Ilze Ķuzule – Skrastiņa, dziedātājs 
Marts Kristiāns Kalniņš un grupa “Putnu bal-
le”.

Vakarā ballīti iegrieza rock’n’roll grupa 
“Keksi”, latviešu roka grupa “Līvi” un DJ Elfs. 
Svētku kulminācija pusnaktī bija krāšņais sa-
lūts.

Paldies Viesītes Kultūras pilij, muzejam 
“Sēlija”, Sēlijas sporta klubam, Viesītes Bap-
tistu draudzei par atbalstu svētku organizēša-
nas procesā! Tāpat lielu paldies vēlamies teikt 
saimniecības pārzinim un viņa komandai par 
ieguldīto darbu gan pasākuma laikā, gan pirms 
tam! Liels paldies arī pārējiem iesaistītajiem 
svētku organizatoriem un visiem, visiem svēt-
ku apmeklētājiem! Tikai kopā mēs varam radīt 
lieliskus svētkus!

Sabiedrisko attiecību un Jaunatnes lietu 
speciāliste D. Mažeika

Autores foto

Aizvadīti Viesītes pilsētas svētki “Satiksimies Viesītē”
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2019. gada 3. augustā, Viesītes pilsētas 
svētku dienā, norisinājās projekta “Rado-
šās rezidences Viesītē”, Nr. 2018/AL24/4/
A019.22.05/1., atklāšanas pasākums “Pa fo-
togrāfa BUCLERA pēdām”. Tā laikā iedzī-
votājiem bija iespēja iepazīties ar projekta 
mērķi, turpmākajām aktivitātēm un aplūkot 
projektā paveikto. Atklāšanas pasākuma īpa-
šie viesi bija fotogrāfi, kuri projektā izveidotās 
telpas svētku laikā apdzīvoja. Pasākums no-
tika neformālā gaisotnē, kur fotogrāfi dalījās 
pieredzē un ar klātesošajiem apsprieda skais-
tākās vietas novadā, kuras būtu vērts iemūži-
nāt fotogrāfijās.

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt 
intelektuālo resursu ieplūšanu teritorijā, pie-
redzes apmaiņu, jaunu ideju attīstību, sekmēt 
teritorijas atpazīstamību un palielināt tūrisma 
potenciālu. Projekta ietvaros tika veikta telpu 
pārbūve un tās aprīkotas ar mēbelēm un elek-
troprecēm. Viesītes radošās rezidences tel-
pas paredzētas radošo profesiju pārstāvjiem 
plenēru, pasākumu organizēšanai, kā arī ir 
kā īstermiņa uzturēšanās vieta apmaiņā pret 
apmācību vadību vietējiem iedzīvotājiem, 
koncertu, festivālu, mākslas darbu, dizaina 
objektu izveidošanu vietējās vides atraktivitā-
tes palielināšanai.

Projektu uzsāka 2018. gada septembrī. 
Tas tika īstenots Eiropas Lauksaimniecī-

bas fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. 
gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” ietvaros. Projekta kopējais 
budžets EUR 50000, no kuriem EUR 45000 
ELFLA finansējums un EUR 5000 pašvaldī-
bas līdzfinansējums.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lau-
ku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīs-
tībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa viet-
nē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-de-
velopment-2014-2020/index_lv.htm

Projektu administratore L. Maisaka

Atklātas radošās rezidences Viesītē

Jau atkal esam jaunas novadu reformas 
priekšā… Kādi tad ir tās mērķi? Iecerētās 
reformas pamatarguments ir visas valsts at-
tīstība. Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas (VARAM) sagatavotie dati 
nepierāda, ka lielajos novados attīstība notiek 
straujāk. Viesītes novadā teritorijas attīstības 
līmeņa indekss ir - (mīnus) 0,393, salīdzinā-
jumam - Jēkabpils pilsētā - (mīnus) 1,112.Tas 
nozīmē, ka mūsu novadā ir 2,8 reizes augstāks 
attīstības līmenis nekā Jēkabpilī.

Pēc reformas realizēšanas pastiprinā-
sies nomales efekts. Sāksies jauns iedzīvotā-
ju migrācijas vilnis no laukiem. Uz šo brīdi 
pašvaldībā un tās pakļautībā esošajās iestādēs 
strādā 200 darbinieki. Pēc reformas paliks 
labi ja puse strādājošo. Otra puse papildinās 
bezdarbnieku rindas vai dosies “laimes mek-
lējumos” uz Rīgu vai ārzemēm. Jau tagad no 
Viesītes novada uz Rīgu brauc strādāt 25,4% 
strādājošo. Ja 1949. gadā bija piespiedu de-

portācija, tad tagad, pēc septiņdesmit gadiem, 
valdība veiks “brīvprātīgu” lauku iedzīvotāju 
deportāciju.

VARAM ir sagatavojusi dažādu datu ap-
kopojumu, taču tie nepārliecina, ka reforma 
sasniegs iecerēto mērķi. Samazinot adminis-
tratīvos izdevumus (Viesītes novadā tie ir tikai 
6% no kopējiem izdevumiem, kas mūs ierin-
do 10. vietā no 110 novadiem), valsts attīstību 
nepanāks. Jau tagad mēs bijušā rajona robežās 
ar citiem novadiem esam izveidojuši kopī-
gu būvvaldi, izglītības un kultūras pārvaldi, 
darbojas kopīga Civilās aizsardzības komisija. 
Sēlijas sporta skolai filiāles ir Aknīstes, Jēkab-
pils, Salas, Pļaviņu novados. Viesītes mākslas 
un mūzikas skolai filiāles ir Neretas un Salas 
novados.

Rodas iespaids, ka patiesie administratī-
vi teritoriālās reformas mērķi ir nevis valsts 
attīstība un iedzīvotāju labklājības celšana, 
bet pavisam citi. VARAM ministra paziņo-
jums, ka pašvaldības, paužot savu nostāju un 
cenšoties noskaidrot iedzīvotāju viedokli par 
gaidāmo reformu, pārkāpj normatīvajos aktos 
noteiktās pilnvaras, uzskatāmi parāda, ka viņš 
baidās no sabiedrības viedokļa, vienlaicīgi 
pats pārkāpjot jebkādus demokrātiskas valsts 
principus, manipulēdams ar esošo likuma re-
gulējumu. Izskatās, ka ministrs uzskata Latvi-
jas iedzīvotājus par muļķiem, kuri nespēj lemt 
par tik būtiskiem jautājumiem. Ir skaidrs, ka 

reformas rezultātā notiks varas centralizācija, 
kas mazinās iedzīvotāju iesaistīšanos demo-
krātiskos procesos, mazinās pārstāvniecību 
no mazajām apdzīvotajām vietām. Ja uz šo 
brīdi Viesītes novada domē no 9 deputātiem 
ir viens pārstāvis no Rites pagasta, divi - no 
Elkšņu pagasta, viens - no Saukas pagasta, tad 
jaunajā veidojumā, ko sauks par Jēkabpils ap-
vienoto novadu (centrs - Jēkabpils) ar 42000 
iedzīvotāju un 5. lielāko platību Latvijā (2995 
km2), šīs pārstāvniecības, varu teikt droši, ne-
būs.

Valstī šobrīd nav reģionālās politikas, kā 
rezultātā attīstās tikai Rīga un Pierīga. Likvi-
dētas vietējās pašvaldības, medicīnas iestā-
des, skolas un pasta nodaļas. Kas būs tālāk? 
Tālāk būs likvidēta Latvija - skarbi vārdi, bet 
tā būs - tas ir tikai laika jautājums! Izglītības 
ministrijai nav plānos saglabāt Viesītes vidus-
skolu (mācās 267 skolēni), “Rites pamatskolu” 
(mācās 40 skolēni +25 pirmsskolas bērni). 
Visi, kas vēlas mācīties vidusskolā, lai brauc 
uz Jēkabpili. Mēs jau piedzīvojām iedzīvotāju 
aizplūdumu no Elkšņu ciema, kad aizslēdza 
Elkšņu pamatskolu. Skolu dibinātājs ir Viesī-
tes novada pašvaldība, tāpēc ministrijai šobrīd 
“rokas ir par īsām”, lai skolu slēgtu, jo to var 
izdarīt tikai pašvaldība. Jaunajā modelī, kad 
centrs būs Jēkabpilī, šī vara ar vieglu roku to 
realizēs.

▶ Turpinājums 4.lpp.

PĀRDOMAS PAR REFORMU…
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Ārkārtas domes sēde 2019. gada 27. jūnijā
Darba kārtībā 3 jautājumi:

1. par projekta “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības 
uzlabošana” izstrādi un iesniegšanu ELFLA līdzfinansētajā 
LEADER programmas projektu konkursā.

Domes sēdē nolēma atbalstīt projekta izstrādi un iesniegšanu 
biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” izsludinātajā 6. kārtas atklātā 
projektu konkursā. Projekta kopējais budžets ar PVN 15982,50 
EUR, tai skaitā PVN 3356,32 EUR, summa bez PVN 12626,18 
EUR. No pašvaldības budžeta nodrošinās projekta īstenošanai 
nepieciešamo līdzfinansējumu 1598,25 EUR, kas sastāda 10% no 
attiecināmajām izmaksām;

2. par projekta “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai 
Viesītes multifunkcionālajā stadionā” izstrādi un iesniegšanu 
ELFLA līdzfinansētajā LEADER programmas projektu konkursā.

Domes sēdē nolēma atbalstīt projekta izstrādi un iesniegšanu 
biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” izsludinātajā atklātā projek-
tu konkursā. Projekta kopējais budžets ar PVN 12987,82 EUR, tai 
skaitā PVN 2727,44 EUR, summa bez PVN 10260,38 EUR. No 
pašvaldības budžeta nodrošinās projekta īstenošanai nepieciešamo 
līdzfinansējumu 1298,78 EUR, kas sastāda 10% no attiecināmajām 
izmaksām;

3. par projekta iesnieguma izstrādi un iesniegšanu INTERREG 
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. - 2020.

Nolēma atbalstīt projekta iesnieguma izstrādi sadarbībā ar 
partneriem Latvijā un Lietuvā un iesniegt projektu vērtēšanai. 
Viesītes novada pašvaldībai uzņemties partnera lomu, piedalīties 
projekta iesnieguma izstrādē un iesniegšanā. Atbalstīt projekta 
budžetu par summu ne vairāk kā 155000 EUR, no kuras ERAF 
līdzfinansējums ir 85%. Piešķirt projekta iesnieguma sagatavošanai 
nepieciešamo summu ne vairāk kā 500,00 EUR.

Kārtējā novada domes sēdē 2019. gada 18. jūlijā izskatītie jautāju-
mi un pieņemtie lēmumi

1. Par apbalvojuma “Viesītes Goda pilsonis” un “Viesītes novada 
Goda pilsonis” piešķiršanu.

Izskatot saņemtos ierosinājumus par Viesītes Goda pilsoņa no-
saukuma piešķiršanu, izvērtējot pievienotās motivācijas vēstules, 
kandidatūru atbilstību goda nosaukuma piešķiršanai, pamatojoties 
uz Viesītes novada domes nolikumu “Apbalvojumu, Goda rakstu 
un dāvinājumu piešķiršanas kārtība Viesītes novadā”, ņemot vērā 
domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komite-
jas 2019. gada 10. jūlija sēdes ierosinājumu, tika nolemts Viesītes 
Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt novadpētniecei Ilmai Svilā-
nei; Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukumus piešķirt Saukas 
pagasta bibliotekārei Veltai Lācei; Rites pagasta uzņēmējam un 
lauksaimniekam Edvīnam Kampem; Elkšņu pagasta iedzīvotājai 

Vilmai Kovnackai; Viesītes pagasta lauksaimniekam Valdim Pie-
kusam.

Apbalvojumi - “Viesītes Goda pilsonis” un “Viesītes nova-
da Goda pilsonis” - tika pasniegti Viesītes pilsētas svētku laikā 
2019. gada 3. augustā.

2. Par dzīvokļa īpašuma Viesītē, Brīvības iela 6-3, atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr. 2019/13 apstiprināšanu.

3. Par nekustamā īpašuma - Saukas pagasta Lone, “Aronijas 3”-17, 
atkārtotu atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu 
Nr. 2019/14 apstiprināšanu.

4. Par nekustamā īpašuma - Elkšņu pagasta “Jaunbeteļi”, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr. 2019/15 
apstiprināšanu.

5. Par nekustamā īpašuma - Rites pagasta “Aizvēji”, atklātu, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr. 2019/16 apstiprināšanu.

6. Par nekustamā īpašuma - Elkšņu pagasta “Laukkārkļi”, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr. 2019/17 
apstiprināšanu.

7. Par nekustamā īpašuma - Viesītes pagasta “Mežvidiņi”, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli un noteikumu Nr. 2019/18 
apstiprināšanu.

8. Par zaudējumu atlīdzību.
9. Par finansējuma 671,30 EUR piešķiršanu no vides aizsardzības 

speciālā budžeta lielgabarīta atkritumu izvešanai.
10. Par finansējuma 1500,00 EUR piešķiršanu daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Meža ielā 23, Viesītē, ēkas tehniskajai 
apsekošanai un energosertifikāta izstrādei.

11. Par Vīna kalna svētkiem Viesītes pagasta “Rudzīšos”- piešķīra 
finansējumu 250,00 EUR svētku organizēšanai š. g. 17. augustā.

12. Par telpu nomas maksas noteikšanu (vasaras periodam no 
01.05. līdz 30.09.) īpašumam Smilšu iela 39, Viesītē.

13. Par finansējuma 2262,86 EUR piešķiršanu dokumentāli 
audiovizuālās filmas “Ceļā uz Sēliju” izveidošanas un 
demonstrēšanas izdevumu segšanai. Tā būs Sēlijas novadu 
apvienības pašvaldību kopīgi pasūtīta dokumentāli 
audiovizuālā filma, lai veicinātu Sēlijas novadu atpazīstamību, 
stiprinātu novadu identitāti, popularizētu Sēlijas vārdu valsts 
mērogā.

14. Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2019/5 
“Par grozījumiem 2019. gada 24.  janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2019/1 “Par Viesītes novada pašvaldības 2019. gada budžetu”” 
apstiprināšanu.

15. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 2 
personām.

16. Par īres līgumu pagarināšanu 12 personām.
17. Par Viesītes novada domes 2019.  gada 23.  maija lēmuma Nr. 6 

(prot. Nr. 5) “Par nekustamā īpašuma “Ceriņi”, Saukas pagasts, 
Viesītes nov., sadalīšanu” lemjošās daļas izteikšanu jaunā redakcijā.

18. Par Viesītes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemes īpašumiem, 
starpgabala statusa piešķiršanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu 

◀ Sākums 3.lpp.  Daudzas pašvaldības vāc 
iedzīvotāju parakstus, rīko aptaujas, bet es do-
māju - tāpat nevienam neko neprasīs, izdarīs, 
kā VAJAG - lai tikai naudas reformai būtu ie-
dalīts tā pavairāk, ko savākt (sadalīt). Pārsteidz 
cits. Laikam par daudz ticu godīgumam, jo 
biju iedomājies, ka mūsu valstī nenotiek tā, 
kā kaimiņos - ar sapiera lāpstiņu vai policis-
ta steku un asaru gāzi. Bet izrādās, ka viss ir 

tieši tāpat. Šeit nav ne masu nemieru, ne citu 
publisku aktivitāšu vai aicinājumu uz tām, bet 
demokrātijas stils tāds pats - ko gribēsim (kas 
mums būs izdevīgi), to atļausim, ko negribē-
sim - neļausim. Uz katru demokrātijas varēša-
nu ir izstrādāti desmitiem likumu, kas aizliegs 
JEBKO! Un vai tad kāds ir pret likumu?

Es nevēlos, lai Sauka, Rite un Elkšņi iz-
zustu no Latvijas kartes un Viesītes pilsēta 

atkal kļūtu par Āžu miestu! Domāju, ka to 
nevēlaties arī jūs. Ko varam darīt?... Šobrīd 
Sēlijas novadu apvienība, kuras sastāvā ietilpst 
arī Viesītes novads, ir sagatavojusi un nosū-
tījusi Valsts prezidentam un visām Saeimas 
frakcijām vēstuli ar lūgumu tikties, lai runātu 
par šo reformu.

Viesītes novada 
domes priekšsēdētājs A. Žuks

PĀRDOMAS PAR REFORMU…

Oficiālās ziņas
Informācija par notikušajām domes sēdēm

un pieņemtajiem lēmumiem



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2019. gada augusts, Nr.7/8, (192/193)

5

uz tiem zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu.
19. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ierakstīšanu 

zemesgrāmatā.
20. Par atļauju nekustamā īpašuma “Jaunsiliņi”, Viesītes pagasts, 

sadalīšanai.
21. Par zvejošanas atļauju Piksteres ezerā 1 personai.
22. Par piedāvājumu 2 (divu) dzīvokļa īpašumu atsavināšanai 

pirmpirkuma kārtībā.
23. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 2 zemes vienībām.
24. Par dzīvokļu atsavināšanas maksas sadalīšanu daļās, par nomaksas 

pirkuma līgumu slēgšanu ar 2 personām.
25. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam no 

19.07.2019. līdz 01.08.2019.

Ārkārtas domes sēdē 2019. gada 7. augustā
Darba kārtībā 1 jautājums:

1. Par dabas aizsardzības plāna dabas liegumam “Supes purvs” 
apstiprināšanu.

Domes deputāti apstiprināja Dabas aizsardzības plānu dabas 
liegumam “Supes purvs”. Plāna darbības laiks: 2019. - 2030. gads.

Ar Dabas aizsardzības plānu var iepazīties pašvaldības mājasla-
pas www.viesite.lv sadaļā: Pašvaldība - Protokoli.

Kārtējā novada domes sēdē 2019. gada 15. augustā izskatītie jautā-
jumi un pieņemtie lēmumi

1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - 
Viesītes pagasta “Purvmeži”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli un noteikumu Nr. 2019/19 apstiprināšanu.

2. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - 
Saukas pagasta “Skosu Pilskalns”, atklātu, mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli un noteikumu Nr. 2019/20 apstiprināšanu.

3. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - 
Viesītes pagasta “Mazceļmalieši”, atklātu, mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli un noteikumu Nr. 2019/21 apstiprināšanu.

4. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - 
Viesītes pagasta “Ceļmalieši”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli un noteikumu Nr. 2019/22 apstiprināšanu.

5. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - 
Saukas pagasta “Mazbērīši”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli un noteikumu Nr. 2019/23 apstiprināšanu.

6. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - Ri-
tes pagasta “Mazvirši”, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli 
un noteikumu Nr. 2019/24 apstiprināšanu.

7. Par nekustamā īpašuma Elkšņu pagastā atsavināšanu.
8. Par nolietoto pamatlīdzekļu (krūmgrieža un videonovērošanas ie-

kārtu) norakstīšanu.
9. Par finansējuma piešķiršanu mācību piederumu iegādei – no paš-

valdības budžeta piešķīra finansējumu mācību piederumu iegādei 
skolēniem, kuri uzsāks mācības Viesītes vidusskolas 1. klasē (40 
EUR vienam skolēnam).

10. Par pusdienu, launaga un brokastu porciju cenām pašvaldības 
izglītības iestādēs 2019./2020. mācību gadā:

Viesītes vidusskolā: komplekso pusdienu porcijas cena 1. - 
4. klašu skolēniem 1,42 EUR; komplekso pusdienu porcijas cena 5. - 
9.  klašu skolēniem – 1,50 EUR; Viesītes vidusskolas izglītības prog-
rammu īstenošanas vietā “Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites pagasts: 
komplekso pusdienu porcijas cena 1. - 4. klašu skolēniem 1,42 EUR; 
komplekso pusdienu porcijas cena 5. - 9. klašu skolēniem – 1,05 EUR; 
komplekso pusdienu porcijas cena pirmsskolas grupu bērniem (2–4 
gadi un 5–6 gadi) – 1,10 EUR; komplekso pusdienu porcijas cena 
darbiniekiem – 1,50 EUR; pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte”: kom-
plekso pusdienu porcijas cena audzēkņiem 1,42 EUR; launaga porcijas 
cena audzēkņiem 0,44 EUR; brokastu porcijas cena audzēkņiem 0,44 
EUR.
11. Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu 

klasifikācijas sarakstā: Ar 2019. gada 1. septembri veikt grozījumu 
Viesītes novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas 
sarakstā, sadaļā “Viesītes pilsētas bibliotēka”, un izslēgt no 
saraksta amata vienību - dežurants, 0,4 likmes, klasifikācijas 
kods 541911. Ar 2019.  gada 1.  oktobri veikt grozījumu Viesītes 
novada pašvaldības institūciju amatu klasifikācijas sarakstā, 
sadaļā “Viesītes pilsētas bibliotēka”, un amata vienībai apkopējs, 
klasifikācijas kods 911201, samazināt slodzi no 1,0 uz 0,5.

12. Nolēma atbalstīt Kokneses fonda iesniegumu un no pašvaldības 
budžeta apmaksāt transporta izdevumus braucienam uz Baltijas 
ceļa 30.  gadadienai veltītu svētku koncertu š. g. 24.  augustā 
Koknesē, Likteņdārzā.

13. Apstiprināja dokumentu “Sociālās iekļaušanās algoritms” 
Viesītes un Rokišķu pašvaldībās, kas izstrādāts Latvijas - 
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-
295 “Ilgtspējīgas, sabiedriskas un aktīvas Viesītes un Rokišķu 
kopienas” ietvaros.

14. Par Viesītes novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma 
tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa 
uzsākšanu.

15. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā.
16. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Dimanti” 

Elkšņu pagastā.
17. Par adreses piešķiršanu būvēm Viesītes pagastā.
18. Par nekustamā īpašuma - Brīvības iela 25, Viesīte, sadalīšanu.
19. Par izstāšanos no Jēkabpils rajona Saukas pagasta l/s tehnikas, 

mašīnu u.c. darbarīku kopīgās lietošanas un apkopes kooperatīvās 
sabiedrības “Ritenis”.

20. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 3 
personām.

21. Par īres līgumu pagarināšanu 10 personām.
22. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu 1 personai.
23. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - 

Viesītes novada Saukas pagasta “Tīrumiņi”, izsoles protokola 
apstiprināšanu, īpašums pārdots par 3663 EUR.

24. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - 
Viesītes novada Saukas pagasta “Zīlītes”, izsoles protokola 
apstiprināšanu, īpašums pārdots par 12190 EUR.

25. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - 
Viesītes novada Saukas pagasta “Jaunzvirgzdāres”, izsoles 
protokola apstiprināšanu, īpašums pārdots par 3940 EUR.

26. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - 
Viesītes novada Elkšņu pagasta “Mazceļnieki”, izsoles protokola 
apstiprināšanu, īpašums pārdots par 5627 EUR.

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam “Annas” Saukas pagastā.

28. Izvērtējot personas iesniegumu par pabalsta piešķiršanu krīzes 
situācijā, dome piešķīra vienreizējo pabalstu 400 EUR.

29. Izskatot biedrības “Bērzu 1, Viesītē” iesniegumu par apkures 
jautājuma risināšanu, izvērtējot konkrēto situāciju, dome nolēma 
no budžeta rezerves fonda piešķirt līdz 3400 EUR apkures katla 
iegādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viesītē, Bērzu ielā 1, 
nodrošināšanai ar apkuri.

30. Jaunā redakcijā tika pieņemts Viesītes novada domes 2019. gada 
23.  maija lēmums Nr. 9 “Par dalību projekta “Pašvaldības ceļa 
S6 Bajāri - Grabažāni posma pārbūve” Saukas pagastā Viesītes 
novadā izstrādē un īstenošanā” sakarā ar to, ka projekta kopējā 
summa samazinājās par 2722,50 EUR.

31. Ņemot vērā to, ka uz personīgā iesnieguma pamata sakarā ar 
pāriešanu citā darbā darba attiecības izbeidz līdzšinējā Attīstības 
un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva, pēc domes 
priekšsēdētāja ierosinājuma par Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāju ar 2019.  gada 9.  septembri dome amatā iecēla Lauru 
Zvirbuli (amata klasifikācijas kods 111236, noteiktā darba 
noslodze 40 stundas nedēļā, mēneša amatalga 1110,00 EUR).

Domes sēžu protokolu pilns teksts un audioieraksti publicēti 
pašvaldības mājaslapas www.viesite.lv sadaļā Pašvaldība – Protokoli.

Viesītes novada pašvaldības kancelejas vadītāja D. Vītola
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***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā nekustamā īpašuma - Vie-
sītes novada Viesītes pagasta “Purvmeži”, 
ar kadastra numuru 56350120079, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekusta-
mais īpašums sastāv no 2 (divām) zemes vie-
nībām (kadastra apzīmējumi 56350120014 
un 56350150111) 5,79 ha kopplatībā; sākot-
nējā cena EUR 22465.00. Izsoles solis - EUR 
100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2019.  gada 26.  septembrim 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašval-
dībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.  gada 27.  septembrī 
plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesī-
tē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālr. 65245374 vai 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Saukas pagasta “Skosu Pilskalns”, ar 
kadastra numuru 56880040194, atklātu, mu-
tisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais 
īpašums sastāv no 2 (divām) zemes vienībām 
(ar kadastra apzīmējumiem 56880040194 un 
56880040195) 20,7 ha kopplatībā; sākotnējā 
un nosacītā cena EUR 32521.00. Izsoles so-
lis - EUR 100.00 (viens simts euro un 00 cen-
ti).

Par daļu zemes 6 ha platībā ir noslēgts no-
mas līgums līdz 31.12.2020.

Objektā atrodas valsts nozīmes arheolo-
ģijas piemineklis “Skosu pilskalns”. Pie noso-
līšanas jāpiedāvā pirmpirkuma tiesības valstij.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2019.  gada 26.  septembrim 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašval-
dībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.  gada 27.  septembrī 
plkst. 9.30 Viesītes novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Viesī-
tē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālr. 65245374 vai mob. t. 
26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Viesītes pagasta “Mazceļmalieši”, ar 
kadastra numuru 56350060208, atklātu, mu-
tisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais 
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 
4,9 ha platībā; sākotnējā cena EUR 10373.00. 
Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro 
un 00 centi).

Ir noslēgts nomas līgums līdz 31.12.2019. 
Jāpārņem saistības.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2019.  gada 26.  septembrim 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašval-
dībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.  gada 27.  septembrī 
plkst. 10.00 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Vie-
sītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālr. 65245374 vai mob. t. 
26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldī-

bai piederošā nekustamā īpašuma - Viesītes 
novada Viesītes pagasta “Ceļmalieši”, ar 
kadastra numuru 56350060035, atklātu, mu-
tisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais 
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 
3,7 ha platībā; sākotnējā cena EUR 5973.00. 
Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro 
un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2019.  gada 26.  septembrim 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašval-
dībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.  gada 27.  septembrī 
plkst. 10.30 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Vie-
sītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-

smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.
Izziņas pa tālr. 65245374 vai 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā nekustamā īpašuma - Vie-
sītes novada Saukas pagasta “Mazbērīši”, 
ar kadastra numuru 56880070110, atklātu, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli; nekus-
tamais īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes 
vienības 3,74 ha platībā; sākotnējā cena EUR 
10338.00. Izsoles solis - EUR 100.00 (viens 
simts euro un 00 centi).

Par daļu zemes 3,5 ha platībā ir noslēgts 
nomas līgums līdz 31.12.2020. Jāpārņem sais-
tības.

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2019.  gada 26.  septembrim 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašval-
dībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.  gada 27.  septembrī 
plkst. 11.00 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Vie-
sītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālr. 65245374 vai 26424109.

***
Viesītes novada pašvaldība rīko pašval-

dībai piederošā nekustamā īpašuma - Vie-
sītes novada Rites pagasta “Mazvirši”, ar 
kadastra numuru 56800040142, atklātu, mu-
tisku izsoli ar augšupejošu soli; nekustamais 
īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības 
1,23 ha platībā; sākotnējā cena EUR 3130.00. 
Izsoles solis - EUR 100.00 (viens simts euro 
un 00 centi).

Nodrošinājuma apmērs 10%.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpa-

šumu, iesniegt pieteikumus un dokumentus 
izsolei var līdz 2019.  gada 26.  septembrim 
(ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašval-
dībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2019.  gada 27.  septembrī 
plkst. 11.30 Viesītes novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas telpās, Brīvības ielā 10, Vie-
sītē, Viesītes novads.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpad-
smit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles.

Izziņas pa tālr. 65245374 vai 26424109.

Izsoles

Paziņojums par Viesītes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu
Viesītes novada dome 20.06.2019. pie-

ņēma lēmumu Nr. 18 (sēdes protokols Nr. 
7) “Par Viesītes novada teritorijas plānojuma 
apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 
2019/3 “Viesītes novada teritorijas plānoju-
ma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi” apstiprināšanu, un 
saistošo noteikumu Nr. 2019/04 “Par Viesītes 
novada domes 2009. gada 27. augusta saisto-
šo noteikumu Nr. 3 “Par teritorijas plānoju-
miem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Ar Viesītes novada teritorijas plānojumu 

iespējams iepazīties portālā: www.geolatvija.
lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

G. Dimitrijeva, Attīstības un plānoša-
nas nodaļas vadītāja
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Patruļkuģa P-07 “Viesīte” septiņu gadu jubileja
Pirms septiņiem gadiem, 2012. gada 22. au-

gustā, Nacionālie bruņotie spēki svinīgā ceremo-
nijā saņēma trešo “Skrundas” klases patruļkuģi 
P-07 “Viesīte”, kas ir pirmais pilnīgi Latvijā bū-
vētais karakuģis un trešais no kopumā pieciem 
šādiem patruļkuģiem.

Šogad 16. augustā kuģa krustmāte Daina Vī-
tola, Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs 
Alfons Žuks un sabiedrisko attiecību speciāliste 
Dita Mažeika devās uz Rīgu sveikt kuģa koman-
du 7. jubilejā un izbraukt ar kuģi jūrā.

Visiem patruļkuģiem, kas ir modernākie 
Jūras spēku flotilē, doti vārdi no tām apdzīvota-
jām vietām, kur notika brīvības cīņas, kur tika 
aizstāvēta Latvijas neatkarība — Cēsis, Viesīte, 
Jelgava, Skrunda un Rēzekne. Tās ir vietas, kur 
mūsu karavīri cīnījās par Latvijas neatkarību un 
nosargāja to.

Sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu 
speciāliste D. Mažeika

Autores foto

Sakopti vācu karavīru kapi Viesītes novadā
Ik vasaru Latvijā ierodas Vācijas Bundesvē-

ra karavīri, lai sakoptu 1. pasaules karā kritušo 
vācu karavīru kapavietas. Šogad Viesītes nova-
dā gandrīz divas nedēļas Bundesvēra karavīri 
uzkopa 1. pasaules karā kritušo atdusas vietas 
Viesītes pagasta Stauģu kapos un Viesītes pilsē-
tas Vecajos kapos. Vācu karavīru kapu uzkop-
šana ir kļuvusi par tradīciju, un arī nākošgad 
tiek plānota Viesītes novada kapu uzkopšana.

Darbi kapos noslēdzās otrdien, 2. jūlijā, ar 
svinīgu ceremoniju, kurā piedalījās pašvaldības 
vadība, Vācijas Tautas apvienības goda pārstā-
vis Latvijā Jānis Raciņš, Vācijas militārais ata-
šejs, Brāļu kapu komitejas priekšsēdētājs Arnis 
Āboltiņš, Bundesvēra karavīru grupas vadītājs - 
kapteiņleitnants Reiners Baiers. Viesītes pilsē-
tas Vecajos kapos tika nolikti ziedu vainagi, kā 
arī ar klusuma brīdi godināti kritušie karavīri.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
D. Mažeika. Autores foto

Pie Viesītes novada pašvaldības policijas pieredzes apmaiņā viesojas 
Jelgavas novada pašvaldības policija

1. augustā pie Viesītes novada paš-
valdības policijas pieredzes apmaiņā bija 
ieradies Jelgavas novada pašvaldības po-
licijas kolektīvs.

Dienas garumā tika pārrunāti dro-
šības uzlabošanas jautājumi, aktualitātes 
un problemātika, ar ko saskaras tiesīb-
sargājošās institūcijas ikdienas darba 
pienākumu izpildē, kā arī apspriesti 
daudzi darba specifikas problemātiskie 
jautājumi.

Viesītes novada pašvaldības policijas 
inspektors Jānis Pučinskis iepazīstināja 
klātesošos ar Viesītes novada pašvaldī-

bas policista darba specifiku, prezentējot 
Viesītes novadu. Prezentācijā piedalījās 
Viesītes novada domes priekšsēdētājs 
Alfons Žuks, Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
S. Grigorjeva, Sociālā dienesta vadītāja 
S. Matačina un komunālās pārvaldes va-
dītājs M. Blitsons.

Viesītes novada pašvaldības policijai 
bija liels prieks uzņemt kolēģus no Jel-
gavas novada un dalīties savā pieredzē.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
D. Mažeika. Autores foto
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Piedalies “Stikla šķiratlonā” un bez maksas atbrīvojies
no liekās stikla taras!

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA 
“Eco Baltia vide” sadarbībā ar AS “Latvijas 
Zaļais punkts”, veikaliem “top!” un SIA 
“Viesītes komunālā pārvalde” aicina pieda-
līties Vislatvijas “Stikla šķiratlonā”. Katram, 
kuram privātajā vai lauku mājā sakrājušās 
izmantotas un vairs nevajadzīgas stikla 
burkas vai pudeles, tagad ir iespēja tās bez 
maksas nodot savā dzīvesvietā. Visi projek-
ta dalībnieki piedalīsies arī izlozē, kur varēs 
laimēt veikala “top!” dāvanu kartes.

Projekta ietvaros ikviens Viesītes novada 
iedzīvotājs, neatkarīgi no dzīvesvietas, var 
pieteikt speciālo transportu, kurš konkrētā 
dienā piebrauks un pieņems izlietoto stikla 
iepakojumu. Pieteikties dalībai “Stikla šķi-
ratlonā” Viesītes novada iedzīvotāji var līdz 
17. septembrim, un to izdarīt ir ļoti vienkār-
ši:
1.  savāciet mājās visas izlietotās, vecās un ne-

vajadzīgās burkas un pudeles;
2.  zvaniet SIA “Eco Baltia vide” pa tālruni 

26154123 vai rakstiet vēstuli uz e-pasta 
adresi: stikls@ecobaltiavide.lv un piesa-
kiet savu adresi “Stikla šķiratlonam”, kā 
arī norādiet aptuveno stikla iepakojumu 
apjomu un atstājiet savu kontaktinformā-
ciju;

3.    27.  septembrī speciālais transports pie-
teiktajās adresēs paņems stikla iepakoju-
mu Viesītes novadā, kuram jābūt ievieto-
tam maisos vai kastēs, tas jānovieto SIA 
“Eco Baltia vide” darbiniekiem pieejamā 
vietā. Pašiem atrasties klāt savākšanas 
laikā nav nepieciešams, bet jānodrošina, 
lai darbinieki var ērti piekļūt maisiem ar 
iepakojumu.
Stikla taras izvešanas laikā katra pieteik-

tā adrese tiks automātiski reģistrēta dalībai 
loterijā, kuras laikā tiks izlozētas 2 veika-
lu “top!” dāvanas 20 eiro vērtībā. Savukārt 
dāvanu karti 30 eiro vērtībā saņems akcijas 
dalībnieks, kurš būs sašķirojis visvairāk stikla 
pudeļu un burku (kg).

“Pagājušā gada nogalē veicām pilotpro-
jektu Pļaviņu novadā, kas apliecināja, ka 
viensētu iedzīvotāju nevajadzīgā stikla iepa-
kojuma “uzkrājums” ir ievērojams, no kura 
daudziem nav nemaz tik vienkārši atbrīvoties 
atkritumu šķirošanas infrastruktūras pieeja-
mības un transporta trūkuma dēļ. Cilvēki ir 
priecīgi par iespēju ērti un dabai draudzīgā 
veidā atbrīvoties no liekās taras. Tāpēc SIA 
“Eco Baltia vide” šādu iespēju šogad piedāvā 
arī citām pašvaldībām, lai reģionu viensētu 
iedzīvotāji varētu ērti atbrīvoties no uzkrāta-
jām burkām un pudelēm. Mums ir prieks un 
gandarījums, ka projektā iesaistījies arī Vie-
sītes novads,” norāda SIA “Eco Baltia vide” 
direktors Jānis Aizbalts.

AS “Latvijas Zaļais punkts” direktors 
Kaspars Zakulis: “Stikla iepakojums ir sma-
gākā frakcija sadzīves atkritumos, ko var veik-
smīgi pārstrādāt, saudzējot dabas resursus 

jauna iepakojuma ražošanai. Kopumā Latvijā 
tirgū gada laikā nonāk gandrīz 55000 tonnas 
stikla pudeļu un burku, bet tikai 36000 ton-
nas tiek sašķirotas un nonāk pārstrādē. Pagā-
jušā gada nogalē sadarbībā ar SIA “Eco Baltia 
vide” veicām pilotprojektu Pļaviņu novadā, 
lai pārbaudītu, cik pieprasīta un efektīva būtu 
iedzīvotājiem nevajadzīgās stikla taras izveša-
na no privātmājām. Pārliecinājāmies, ka liekā 
stikla iepakojuma uzkrājumi privātmājās un 
lauku mājās ir ievērojami un cilvēki īsti ne-
zina, kur no tiem atbrīvoties dabai draudzīgā 
veidā. Tāpēc nolēmām šogad rīkot Vislatvijas 
“Stikla šķiratlonu”, iesaistot visas pašvaldības, 
lai palīdzētu cilvēkiem atbrīvoties no liekās 
taras. Tas ir vēl viens preventīvais darbs, lai 
saglabātu mūsu apkārtējo vidi tīru un lai dabā 
mēs arvien retāk redzētu atkritumu un stikla 
burku kalnus.”

Līdz šim Vislatvijas “Stikla šķiratlonā” jau 
pieteikusies 31 pašvaldība. Vairākās no tām 
akcija jau noslēgusies. Pašvaldībā, kurā iedzī-
votāji būs sašķirojuši un nodevuši lielāko ap-
jomu stikla, norisināsies Vislatvijas šķiratlons 
ar treneri Viktoriju. “Stikla šķiratlons” jau ir 
noslēdzies Tērvetes, Vecumnieku, Salaspils, 
Siguldas, Olaines, Lielvārdes, Babītes, Jēkab-
pils, Bauskas, Krustpils, Līvānu, Ādažu, Gar-
kalnes, Brocēnu un Saldus novados. Kopumā 

“Stikla šķiratlonā” jau ir savāktas 103,68 
tonnas stikla taras.

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) iz-
virzītajiem mērķiem Latvijai tāpat kā citām 
ES valstīm līdz 2020.  gadam ir jāsavāc un 
jānodod pārstrādei 68% no Latvijā novieto-
tā stikla. Nereti stikla savākšanas konteineru 
trūkuma dēļ stikls nonāk kopējos sadzīves 
atkritumu konteineros, kas apgrūtina to at-
lasīšanu un nodošanu atkārtotai pārstrādei. 
Tāpēc SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar AS 
“Latvijas Zaļais punkts” piedāvā pašvaldībām 
iespēju pieteikties bez maksas stikla šķiroša-
nas konteineriem, kā arī piedāvā alternatīvus 
centralizētus risinājumus, lai pārstrādei de-
rīgie atkritumi nenogultu šķūnīšos, netiktu 
aprakti kopā ar sadzīves atkritumiem un ne-
nonāktu mežos vai grāvmalās.

Plašāka informācija par “Stikla šķirat-
lonu” mājaslapā: www.ecobaltiavide.lv

Papildu informācija:
D. Buča

Preses sekretāre
Tālr. 26588715

daiga.buca@ecobaltia.lv
www.zalais.lv

www.skiratlons.lv
www.ecobaltiavide.lv
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Apstiprināts projekts
“Pašvaldības ceļa E17 “Dzeņi – Elkšņi” posma pārbūve”

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis 
Viesītes novada pašvaldības projektu “Paš-
valdības ceļa E17 “Dzeņi – Elkšņi” posma 
pārbūve”, Nr. 19-05-A00702-000035. Projekts 
tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” ietvaros. Pašvaldības ceļa būv-
projekta izstrādi un autoratlīdzību veica SIA 
“Myzone”.

Pašvaldības ceļš E17 “Dzeņi – Elkšņi” 
atrodas Viesītes novada Elkšņu pagastā - tas 
kalpo kā pievadceļš vietējiem iedzīvotājiem. 
Pārbūvējamā ceļa posma garums sastāda 
1,376 km, ar tā pārbūvi tiks nodrošināta kva-

litatīva, droša un pieejama vide uzņēmējdar-
bības un lauksaimniecības attīstībai.

Projekta kopējais budžets EUR 
135360.67. Projekta attiecināmie izdevumi 
EUR 114304.72. Publiskais finansējums EUR 
102874.25, pašvaldības līdzfinansējums EUR 
11430.47. Projekta neattiecināmie izdevumi - 
EUR 21055.95.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauk-
saimniecības fondu lauku attīstībai pieejams 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-develop-
ment-2014-2020/index_lv.htm

Projekta administratore
L. Maisaka

Projekts “V-R communities” tuvojas noslēgumam

Viesītes novada pašvaldība kopā ar Rokiš-
ķu rajona pašvaldību īsteno Eiropas Savienības 
INTERREG Latvija - Lietuva pārrobežu sadar-
bības programmas 2014–2020 atbalstīto projek-
tu “Ilgtspējīgas un aktīvas Rokišķu un Viesītes 
pašvaldības”, Nr. LLI-295 /V-R communities/. 
Tā mērķis ir radīt apstākļus, kas sekmē sociāl-
ekonomiskās aktivitātes Viesītē un Rokišķos. 
Abās apdzīvotajās vietās cilvēku dzīves stils nav 
pietiekoši aktīvs, tādēļ projektā liela nozīme ir 
pievērsta pasākumiem, lai dotu iespēju cilvē-
kiem tikties un pavadīt laiku aktīvi. Projekta 
moto ir “VESELS UN LAIMĪGS”.

2019.  gada 4.  septembrī Viesītē notiks 
apmācības senioriem “Veselīga novecošana”, 
tikšanās plkst. 09:30 Viesītes Kultūras pilī. Pa-
sākuma laikā notiks lekcijas un praktiskās no-

darbības par fiziskām aktivitātēm un veselības 
iespējām ikvienā vecumā. Sīkāk ar pasākuma 
dienas kārtību iespējams iepazīties pašvaldības 
mājas lapā, pasākumu kalendārā www.viesite.
lv. Lūgums pasākumam pieteikties savlaicīgi - 
līdz 2. septembrim plkst. 16:00, jo vietu skaits 
ir ierobežots, zvanīt vai rakstīt projektu admi-
nistratorei Lienei, tel. +371 26671248, e-pasts: 
liene.maisaka@viesite.lv.

Augusta domes sēdē apstiprināts plāno-
šanas dokuments – Sociālās iekļaušanās algo-
ritms. Dokuments ir viegli uztverams, savukārt 
algoritma tabulas dod iespēju modelēt situāciju 
iedzīvotāju iesaistei svarīgos procesos un ak-
tivitātēs. 2019.  gada 10.  septembrī plkst. 10:00 
Viesītes kultūras pilī notiks apmācības speciā-
listiem, kā strādāt ar algoritmu. Šo dokumentu 

prezentēs arī citos kaimiņu novados.
Jūlijā pabeigta ilgi gaidītā aktīvā atpūtas 

vieta pie Viesītes ezera “Pie akmens”. Aktīvās 
atpūtas vietā ar iespēju iedzīvotājiem aktīvi at-
pūsties dabā uzstādītas šādas konstrukcijas: L 
veida laipa - mols, vienvietīgas šūpoles, bērnu 
rotaļu elements ar slidkalniņu, ugunskura vie-
ta, divas ģērbtuves, divi galdi un četri soli, di-
vas tualetes, informatīvais stends ar divpusējo 
planšeti.

Projekts noslēgsies š. g. 30. septembrī, līdz 
tam vēl plānots pēdējais noslēguma pasākums 
Rokišķos.

Projekta kopējais finansējums: EUR 
199650.36, tai skaitā ERAF finansējums EUR 
169702.80. Viesītes novada pašvaldības finansē-
jums EUR 101143.57, tai skaitā ERAF finansē-
jums EUR 85972.03.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Sa-
vienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas 
saturu pilnībā atbild Viesītes novada pašvaldība, 
un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Ei-
ropas Savienības oficiālo nostāju.

Projektu administratore L. Maisaka

Turpinās Veselības projekta aktivitātes

2019. gada septembrī pēc neliela pārtrau-
kuma atsākas projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/016 
“Vietējās sabiedrības veselības veicināšana 
un slimību profilakse Viesītes novadā” akti-
vitātes, kur Viesītes novada iedzīvotājiem ir 
iespēja bez maksas rūpēties par savu veselību.

Kā jau iepriekš tika ziņots, tad 2019. gadā 
šis projekts noslēdzas, tāpēc nepalaid garām 

pēdējo iespēju iesaistīties un piedalīties pro-
jekta rīkotajās aktivitātēs. Piedāvātās aktivitā-
tes iespējams apskatīt zemāk tabulā.

Projektu finansē Eiropas Savienība. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 47515,00 EUR, no 
kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 
40387,75 EUR un valsts budžeta finansējums 
7127,25 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 

12.2019.
Attīstības un plānošanas nodaļa aicina 

iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm, plānota-
jiem pasākumiem vai izmaiņām - informācija 
tiks publicēta pašvaldības mājaslapā: www.
viesite.lv un informatīvajā izdevumā “Viesītes 
Novada Vēstis”, vai arī interesēties, zvanot (lū-
gums to darīt darba laikā) projektu koordina-
torei Sandrai, tel +371 29774759.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas 
Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publi-
kācijas saturu pilnībā atbild Viesītes novada 
pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uz-
skatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostā-
ju.

Projektu administratore L. Maisaka
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ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana 
un slimību profilakse Viesītes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/016) 

grafiks 2019. gada septembra mēnesim 

Nr.p. 
k.

Sākuma dat.
(dd.mm.gggg.)

Beigu dat.
(dd.mm.gggg.)

Ilgums
(st.)

Norises laiks
(plkst. no-līdz)

Īstenošanas vieta
(adrese) Nosaukums Piezīmes

1 01.09.2019. 30.09.2019. 30 
minūtes 09:00-09:30

Pavasara iela 6a, 
Viesīte, Viesītes 

novads

Vingrošanas nodarbības 
pirmsskolas izglītības iestādē 

“Zīlīte”

10.09.2019. 
17.09.2019. 
24.09.2019.

2 01.09.2019. 30.09.2019. 30 
minūtes 09:35-10:05

Pavasara iela 6a, 
Viesīte, Viesītes 

novads

Vingrošanas nodarbības 
pirmsskolas izglītības iestādē 

“Zīlīte”

10.09.2019. 
17.09.2019. 
24.09.2019.

3 01.09.2019. 30.09.2019. 30 
minūtes 10:05-10:45

Pavasara iela 6a, 
Viesīte, Viesītes 

novads

Vingrošanas nodarbības 
pirmsskolas izglītības iestādē 

“Zīlīte”

10.09.2019. 
17.09.2019. 
24.09.2019.

4 01.09.2019. 01.09.2019. 30 
minūtes 10:55 – 11:25

Pavasara iela 6a, 
Viesīte, Viesītes 

novads

Vingrošanas nodarbības 
pirmsskolas izglītības iestādē 

“Zīlīte”

12.09.2019. 
19.09.2019. 
26.09.2019.

5 01.09.2019. 01.09.2019. 30 
minūtes 11:35 – 12:05

Pavasara iela 6a, 
Viesīte, Viesītes 

novads

Vingrošanas nodarbības 
pirmsskolas izglītības iestādē 

“Zīlīte”

12.09.2019. 
19.09.2019. 
26.09.2019.

6 01.09.2019. 30.09.2019. 20 
minūtes 09:15-09:35

Rites pamatskola, 
Cīruļi, Rites 

pagasts, Rites 
novads

Vingrošanas nodarbības Viesītes 
vidusskolas skolēniem izglītības 
programmas īstenošanas vietā 

“Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites 
pagasts, Rites novads

10.09.2019. 
17.09.2019. 
24.09.2019.

7 01.09.2019. 30.09.2019. 30 
minūtes 09:40-10:10

Rites pamatskola, 
Cīruļi, Rites 

pagasts, Rites 
novads

Vingrošanas nodarbības Viesītes 
vidusskolas skolēniem izglītības 
programmas īstenošanas vietā 

“Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites 
pagasts, Rites novads

10.09.2019. 
17.09.2019. 
24.09.2019.

8 01.09.2019. 30.09.2019. 40 
minūtes 12:00-12:45

Rites pamatskola, 
Cīruļi, Rites 

pagasts, Rites 
novads

Vingrošanas nodarbības Viesītes 
vidusskolas skolēniem izglītības 
programmas īstenošanas vietā 

“Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites 
pagasts, Rites novads

11.09.2019. 
18.09.2019. 
25.09.2019.

9 01.09.2019. 30.09.2019. 60 
minūtes 18:00-19:00

Citrus SPA, 
Kurzemes iela 8, 

Jēkabpils

Peldēšanas nodarbības 
pieaugušajiem

12.09.2019. 
19.09.2019. 
26.09.2019.

10 01.09.2019. 30.09.2019. 2 akad.
stundas 17:30-18:30

Viesītes Kultūras 
pils, Smilšu 2, 

Viesīte, Viesītes 
novads

Vingrošanas nodarbības 
pieaugušajiem Viesītē 24.09.2019.

11 01.09.2019. 30.09.2019. 2 akad.
stundas 18:00-19:00

Lones Pagasta 
māja, Lone, 

Viesītes novads

Vingrošanas nodarbības 
pieaugušajiem Lones pagastā

18.09.2019. 
25.09.2019.

12 01.09.2019. 30.09.2019. 60 
minūtes 16:00-17:00

Citrus SPA, 
Kurzemes iela 8, 

Jēkabpils

Peldēšanas apmācības Viesītes 
vidusskolas skolēniem izglītības 
programmas īstenošanas vietā 

“Rites pamatskola”, Cīruļi, Rites 
pagasts, Rites novads

18.09.2019.
25.09.2019.
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Vecā Stendera dārgumu sala

Sēļu kluba viens no darbības mērķiem ir 
Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana 
un saglabāšana, ievērojamu personību popu-
larizēšana sabiedrībā, daudzinot Sēlijas gud-
ros prātus, kas savam novadam un Latvijai 
atstājuši un atstāj savus darbus un dzīvē sa-
sniegto. Ar gadiem, lielvarām un ideoloģijām 
mainoties, mainās arī sabiedrības nostāja pret 
viņiem. Citi tiek slavināti, citi krīt nežēlastībā, 
pret citiem attieksme kļūst vienaldzīga, jo kur 
nu visus var atcerēties un slavināt. Tomēr pa-
liek cilvēku dzīvesstāsti un arī darbi atmiņās, 
grāmatās un citos rakstos, ļoti sen vai nesen 
sarakstītos. Mūsu pašu ziņā ir atmiņas atdzī-
vināšana un saglabāšana. Tā varam pateikt 
paldies par mūža darbu vai varbūt tikai gūt 
kādu mācību sev, lai dzīvotu gudrāk un labāk.

Daudzi ievērojuši, ka šogad Sēlijā notiek 
Sēlijas salu projekta norises, dažādi pasākumi 
pagastu attālās vietās, lai padarītu tās ceļotā-
jiem un viesiem interesantas un vilinošas. Un 
tas ir to vērts, jo tālu no lielajiem centriem ir 
brīnišķīgas vietas un cilvēki, kas tās kopj un 
ieliek savu sirdi iemīļotā darbā un reizē arī 
sava pagasta sakopšanā un pārvēršanā par 
īpašu vietu Sēlijas laukos. Sēļu kluba šīs va-
saras projekts saistās ar divām interesantām 
personībām Sēlijas vēsturē: vīnogu selekcio-
nāru Paulu Sukatnieku Dvietē un Sunākstes 
mācītāju Gothardu Frīdrihu Stenderu, sauktu 
par Veco Stenderu (1714 - 1796). Abiem šajā 
gadā atzīmējamas pusapaļas jubilejas, kam 
tad arī veltām savus seminārus abu šo per-
sonību darbošanās vietās. Jūlija vidū bijām 
Paula Sukatnieka “Apsītēs” Dvietes pagastā, 
bet 17. augustā seminārs noritēja gan biju-
šās Sunākstes mācītājmuižas teritorijā, gan 
pašā Sunākstē, kur piedalījāmies ļoti nozīmī-

gā pasākumā - trimdas latviešu mākslinieka 
Zigfrīda Sapieša (1924 - 2014) tēlniecības 
darba “Sibīrijas krusti” atklāšanā. Ar šo dar-
bu viņš pārnāk savā bērnības zemē un kļūst 
mums pazīstams, reizē atnesot stāstu un at-
gādinājumu par savu skolotāju, ievērojamu 
kokgriezēju Augustu Heideru jeb Heidertēvu 
no Sunākstes. Arī Z. Sapietim šogad pusapaļa 
dzīves gadskārta.

Sunākstes mācītājmuiža vi-
lina ar savu senseno burvestību, 
ar senatnes klātesamību, kas mūs 
pavada gan Stenderu dzimtas 
kapu kalnā, gan muižas dārzā. 
To var saukt par parku, dārzu 
vai birzi, jo nebūs neviena, kas 
tagad pasaka pareizo vārdu. Nav 
arī pašas muižas un arī mācītāja 
mājas, kur Vecais Stenders no-
dzīvoja trīsdesmit radošajā darbā 
ražīgus gadus, piedzīvodams gan 
priekus, gan bēdas un zaudēju-
mus. Mums visiem kā atklājums 
bija Vecā Stendera dzejas darbi, 
tikai niecīga daļa viņa bagātīgā 
daiļdarbu klāsta, ko mēs un pats 
Vecais Stenders klausījās Maijas 
Mačekas izpildījumā uz kapu 
kalna. Neapšaubāms ir viņa no-
pelns latviešu laicīgās literatūras 
aizsākumos kā pirmajam, kas jau 
18. gadsimta vidū tulko un rada 
sadzīviskus un audzinošus stās-
tus, pasakas un dzeju, veltot to 
latviešu tautai, kuras vidū dzīvo 
viņš, viņa ģimene un daudzi jo 
daudzi Stenderi pēc viņa.

Sunākstes baznīcas saimnie-

ce Dzintra Baltruna laipni mums atvēlēja tel-
pas un projektoru sarunām par Veco Stende-
ru. Sunākstes vēstures pētnieks Andris Šinke 
iepazīstināja semināra dalībniekus ar Sapiešu 
dzimtas vēsturi un saviem atklājumiem Vecā 
Stendera dzīves gaitās. Tam visam paralē-
li tapa dalībnieku zīmējumi, gleznojumi un 
kaligrammas par Veco Stenderu, kas veido 
nelielu izstādi, veltītu šai izcilajai un daudz-
pusīgajai personībai.

Sēlijas karogs mastā pie baznīcas, cilvē-
ku un vietu likteņi, piemiņas zīmes, viss, ko 
uzzinām, redzam, sajūtam un saprotam, ko 
paši radām un par ko priecājamies, dara mūs 
bagātākus un lepnākus par savu novadu un 
Latviju. Diezgan skaļi un augstu tas skan, bet 
ir patiesība par cilvēka vērtību Zemes virsū.

Tāpēc esam Sēļu klubā, lai to, ko esam 
apzinājuši un apzinājušies, darītu zināmu arī 
citiem. Kaut ko no tā var lasīt un redzēt mūsu 
mājas lapā: www.seluklubs.lv un Facebook 
Sēļu klubs. Šīs vasaras semināru materiālus, 
atklājumus un gūtās atziņas centīsimies ap-
rakstīt topošajā izdevumā “Sēļu Kluba Avīze”.

Šīs vasaras projektu finansiāli daļēji at-
balstīja Viesītes novada pašvaldība un Lauku 
partnerība Sēlija. Paldies par to! Paldies arī 
atsaucīgajiem un radošajiem semināru dalīb-
niekiem!

I. Svilāne,
Sēļu kluba valdes priekšsēdētāja. 

Autores un I. Dreijera foto
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No 2020. gada 1. janvāra prasības ugunsdrošībai 
mājokļos kļūs stingrākas

Nākamā gada 1.  janvārī stā-
sies spēkā nozīmīgas Ugunsdro-
šības noteikumu prasības – visos 
mājokļos (gan privātmājās, gan 
dzīvokļos) ir jābūt uzstādītiem 
autonomiem ugunsgrēka detek-
toriem, kas reaģē uz dūmiem, bet 
privātmājas papildus jānodrošina 
ar ugunsdzēsības aparātu.

Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests (VUGD) priekš-
nieks ģenerālis Oskars Āboliņš: 
“Ugunsdrošība ir ļoti būtiska 
sabiedrības ikdienā, jo ikvienu 
cilvēku par piemeklēt ugunsne-
laime, kad īsā laikā tiek zaudēta 
ne tikai visa mājokļa iedzīve, bet 
nereti arī cilvēka dzīvība! Pāris 
desmitu eiro ieguldījums var iz-
glābt daudzas dzīvības! Aicinu 
negaidīt 2020.  gada sākumu, bet 
jau šodien parūpēties par uguns-
drošību – uzstādīt dūmu detek-
toru un iegādāties ugunsdzēsības 
aparātu savam mājoklim!”

Ieteikumi kļūs par obligā-
tām prasībām

2016.  gadā, kad stājās spēkā 
esošā Ugunsdrošības noteiku-
mu redakcija, noteikumos tika 
paredzēts pielāgošanās laiks līdz 
2020. gada 1. janvārim, kad dūmu 
detektoru uzstādīšana mājokļos 
un viendzīvokļa objektu nodroši-
nāšana ar ugunsdzēsības aparātu 
no ieteikuma par to, kā parūpē-
ties par ugunsdrošību mājoklī, 
kļūs par obligātu prasību.

VUGD rīcībā esošā statis-
tika liecina, ka lielākajā daļā gadījumu, kad 
ugunsgrēkos gāja bojā vai cieta cilvēki, dūmu 
detektori nebija uzstādīti. VUGD aicina neat-
likt rūpes par savu un līdzcilvēku drošību, kā 
arī būt līdzatbildīgiem, jo katra paša spēkos ir 
gādāt par ugunsdrošību mājoklī, piemēram, 
uzstādot dūmu detektoru, kas ar spalgu skaņas 
signālu vēstīs par radušos sadūmojumu un ļaus 
laikus atstāt bīstamās telpas, saudzējot veselību 
vai pat dzīvību.

Ārvalstu pieredze liecina, ka dūmu detek-
toru uzstādīšana mājokļos līdz pat 75% sama-
zina ugunsgrēkos bojā gājušo skaitu. Viena no 
valstīm, kur šāda prasība ir pierādījusi savu 
efektivitāti un ievērojami samazinājusi bojā gā-
jušo skaitu, ir Igaunija.

Dūmu detektoram jābūt katrā mājoklī
Autonoms ugunsgrēka detektors, kas reaģē 

uz dūmiem, ir neliela ierīce, kas patstāvīgi spēj 
konstatēt telpā izveidojušos ugunsgrēka fakto-
rus (dūmu koncentrāciju, siltumu) un par to ar 
80 dB skaņas signālu aptuveni pusstundu ne-
pārtraukti brīdināt mājokļa iemītniekus.

Dūmu detektors ir nopērkams dažādās 
tirdzniecības vietās. Uz tā korpusa ir jābūt CE 

marķējumam un informācijai par detektora at-
bilstību Eiropas standartam EN 14604. Detek-
tora uzstādīšana ir salīdzinoši vienkārša – to 
piestiprina pie griestiem ar komplektā pievie-
notām skrūvēm vai abpusējo līmlenti.

Jāpiebilst, ka dzīvokļos jāuzstāda vismaz 
viens dūmu detektors, bet privātmājā tas jāuz-
stāda katrā ēkas stāvā. Detektoru jāizvieto pie 
griestiem telpās, kurās pārsvarā guļ vai uztu-
ras mājokļa iemītnieki. Autonomie ugunsgrē-
ka detektori darbojas uz baterijām, tādēļ būs 
nepieciešams laikus nomainīt bateriju, par ko 
atgādinās arī pats detektors, raidot īsus skaņas 
signālus, kā arī ik pa laikam ar kontroles pogu 
pārbaudīt detektora darbspēju.

Privātmājas papildus jānodrošina ar 
ugunsdzēsības aparātu

Savukārt ugunsdzēsības aparāts privātmā-
jā lieti noderēs neliela ugunsgrēka dzēšanai 
tā aizdegšanās sākuma stadijā. Jāatceras, ka 
ugunsdzēsības aparātu drīkst izmantot tikai 
tad, ja dzēšana nerada draudus veselībai un 
dzīvībai. Ja notikusi ugunsnelaime – izvērtējiet 
situāciju un neapdraudiet sevi, bet nekavējoties 
zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsauku-

mu numuru 112 un izsauciet 
ugunsdzēsējus glābējus!

Iegādājoties ugunsdzēsības 
aparātu, jāpievērš uzmanību 
tam, lai uz tā korpusa būtu ie-
strādāts (iespiests) individuālais 
vai partijas numurs un CE at-
bilstības marķējums. Savukārt 
ugunsdzēsības aparāta dzēstspē-
jai jābūt vismaz 21A 113B (kur 
skaitlis nozīmē, cik lielu uguns-
grēku iespējams nodzēst, bet 
burts ugunsgrēka klasi: A – kad 
deg cieti, organiskas izcelsmes 
materiāli, B – kad deg šķidrumi, 
kūstoši cieti priekšmeti).

Uzturot ugunsdzēsības apa-
rātu, mājas saimniekam būs jā-
veic vizuālā apskate (vai aparāts 
nav bojāts un tam ir atbilstošs 
spiediena rādījums), bet teh-
niskā apkope jāveic sertificētos 
apkopes punktos saskaņā ar ra-
žotāja noteikto termiņu vai arī, 
ja termiņš nav noteikts, tad reizi 
piecos gados.

Kā VUGD kontrolēs, vai 
mājokļos ir uzstādīti dūmu de-
tektori?

Ugunsdrošības noteikumu 
prasības nav izstrādātas ar mēr-
ķi sodīt cilvēkus. Noteikumos 
ir iekļauti ugunsdrošības pasā-
kumi, kuru ievērošana palīdzēs 
izvairīties no ugunsnelaimes vai 
mazināt tās ietekmi.

Skaidrojam, ka VUGD 
neplāno pārbaudīt katru mā-
jokli. Prioritāri pārbaudes tiks 

veiktas tajos mājokļos, par kuriem tiks sa-
ņemti iesniegumi vai sūdzības vai būs notikuši 
ugunsgrēki. Iespēju robežās tiks veikta arī dzī-
vojamā sektora apsekošana un pārbaudīta ne 
tikai dūmu detektoru esamība, bet arī pārējo 
ugunsdrošības prasību ievērošana mājokļos un 
koplietošanas telpās. Dzīvojamā sektora pār-
baudes nebūs nekas jauns, un katru gadu tādas 
jau notiek un notiks arī turpmāk.

Cik lieli sodi plānoti par neuzstādītu de-
tektoru vai citu ugunsdrošības noteikumos 
minēto prasību nepildīšanu?

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
179.  pants nosaka, ka “par ugunsdrošības 
prasību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fi-
ziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt 
astoņdesmit euro, juridiskajām personām — 
no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt 
euro”. Salīdzinājumam – viena dūmu detektora 
iegāde izmaksā aptuveni pieci līdz desmit euro.

I. Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības

informēšanas nodaļa
Tel. 67075871
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Biedrība Ritten pavasarī rakstīja projek-
tu “Māla veidošanas nodarbības bērniem, 
pusaudžiem un jauniešiem” un iesniedza 
Viesītes pašvaldības izsludinātajam projektu 
konkursam. Projekts tika atbalstīts un reali-
zēts jūlija sākumā.

Rites pagasta Tautas namā pulcējās bērni 
un jaunieši, kas iepazinās ar māla veidoša-
nas tehniku, veidoja dažādus radošus darbus 
Zandas Rageles vadītajās interesantajās no-

darbībās.
No māla tika darinātas vāzes, krūzes, 

puķu podi ar paliktni, vēja zvani, laimes po-
gas, pakavi un citi skaisti priekšmeti. Projekta 
ietvaros tika veidotas piemiņas medaļas bēr-
nības svētku gaviļniekiem. Veidotos darbiņus 
varēja redzēt izstādē Tautas namā.

Paldies visiem dalībniekiem un māla 
meistarklases pasniedzējai Zandai par jauka-
jām nodarbībām!

Rites pagasta pārvaldes vadītāja 
L. Bārdule 

Projekts “Māla veidošanas nodarbības bērniem, pusaudžiem 
un jauniešiem” Ritē

Pagastu ziņas

Lonē atklāts jauns tūrisma objekts

2019. gada 6. jūlijā, Saukas pagastu svētku 
ietvaros, ar svinīgas lentas pārgriešanu atklāja 
Lauku atbalsta dienesta administrēto LEADER 
programmas projektu “Mazā bānīša vēstures 

stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā”, 
Nr. 18-05-AL24-A019.2205-000004. Jauno 
tūrisma objektu svinīgi ar lentas pārgriešanu 
atklāja Viesītes novada pašvaldības izpilddi-

rektore S. Lūse. Lones Tautas nama vadītāja I. 
Malceniece bija parūpējusies par to, lai jaunajā 
tūrisma vietā valdītu svētku sajūta. Apmeklētā-
ji tika pie stacijas ieejas biļetes, kura vēlāk tiem 
sagādāja mazu dāvaniņu.

Projekta rezultātā izveidots jauns tūrisma 
objekts – vēsturisks Mazā Bānīša stacijas pe-
rons ar četrām vagonu pieturām, tirgus lau-
kums un bērnu rotaļu laukums. Katrā pieturā 
atrodas stends, kurā iekļauta informācija par 
šaursliežu dzelzceļu, komponista A. Žilinska 
un Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja M. Buclera, 
Vecā Stendera kā latviešu pirmās ābeces autora 
atstāto kultūras mantojumu.

Projekts tika īstenots ar Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” atbalstu. Kopējās projekta 
izmaksas ir EUR 28280.00, tai skaitā ELFLA 
finansējums EUR 17296.31.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku 
atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Ei-
ropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-develop-
ment-2014-2020/index_lv.htm

Projektu administratore L. Maisaka
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Pasākums “Ciemos pie omes”

Projekta aktivitātes “Atbalss salās” Sēli-
jas salas – Rite – Ciemos pie kičīgās omītes – 
pasākums “Ciemos pie omes”, projekts nr. 
SS/ AS-13, 09.05.2019.

10. augustā Ritē ciemos iešana sākās viesu 
mājā “Ceļinieki” pie omes Aijas un opja Dzin-
tara. Pasākums iesākās, nogaršojot svaigu mai-
zīti, kopā ar omes Aijas lasītu piparmētru un 
melleņu mētru tēju un turpat nestu medu. Te 
pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties 
ar maizes cepējām Intu un Egiju. Saimnieces 
pastāstīja savas maizes cepšanas noslēpumus. 
Ome Inta bija izcepusi “klasisko” saldskābmai-
zi, kā arī ar dzērvenēm, rozīnēm un sezama 
sēkliņām. Egija maizīti bija izcepusi nevis mai-
zes krāsnī, bet gan elektriskajā cepeškrāsnī. Šīs 
zināšanas mūsu steidzīgajiem cilvēkiem lieti 
noderēs! Ome Aija bija izcepusi maizes krāsnī 
ābolu un drupaču plātsmaizes. Katram ciemi-

ņam bija iespēja izcept savu maizes kukulīti, ko 
drīkstēja vest uz mājām.

Tālāk piestājām muzejā “Pumpuri”, kur va-
rēja iepazīties ar senlietu kolekciju, ko savācis 
muzeja īpašnieks Jānis.

3. pietura – Stupeļu pilskalns, kuru iepazi-
nuši pasākuma dalībnieki pilskalna pakājē uz 
Lielā akmens varēja baudīt omes Valentīnas 
īpašās pankūkas ar gluži svaigu mājās vārītu 
ievārījumu.

Tālāk – uz “Muitniekiem”, kur saimniece 
Mārīte klātesošos iepazīstināja ar saviem mīlu-
ļiem - zirgiem. Tā kā ķēvīte, kas parasti vizina 
pieaugušos, pašlaik ir “kumeļkopšanas” atvaļi-
nājumā, pieaugušajiem nebija iespējas vizinā-
ties jaunās māmiņas mugurā, savukārt ponijs 
Džonsons bija cimperlīgā noskaņojumā un ilgi 
slēpās no ciemiņiem. Toties Emīls bija gatavs 
izvizināt pasākuma dalībniekus, un mazie ku-

meliņi bija ļoti draudzīgi un sabučoja ikvienu, 
kurš ļāvās! Klātesošajiem tika arī pašas saim-
nieces un Prinča paraugdemonstrējumi.

5. pietura - gala stacija pie omes Valentī-
nas. Vispirms ome mūs iepazīstināja ar baz-
nīcas vēsturi un pastāstīja par mūsu pagasta 
pirmo skolu. Katrs, kas vēlējās, varēja izbaudīt 
pastaigu pa “burvestību” pilno mežu. Bijām 
pārsteigti, ka telefoniem un internetam te nav 
pilnīgi nekādas uztveršanas iespējas, taču nebi-
ja laika garlaikoties, tāpēc visi par to tikai prie-
cājās. Pēc tam tika piedāvāta silta, branga zupa 
kopā ar omes Intas un Egijas cepto maizīti. Kad 
vakariņas bija ieturētas, tie, kuri gribēja vēl iz-
mēģināt savu roku picas un bulciņu cepšanā, 
devās līdzi Egijai uz virtuvi un aktīvi darbojās. 
Tad nu pie kafijas bija iespēja ikvienam nobau-
dīt picu, bulciņas kas tepat pašu ceptas! Īpaši 
liels un salds pārsteigums – mājas torte saim-
nieces Egijas izpildījumā.

Tie, kas netika pie plīts, varēja uzballēt pie 
Skuju ģimenes muzikālā pavadījuma.

Gan lielie, gan mazie omes ciemiņi iz-
mantoja iespēju nopērties pirtī un nopeldēties 
dīķī. Protams, kur pīrāgi un pirts, tur viesi nāk 
klāt… un vakarā mums pievienojās vēl 11 cie-
miņi no Lietuvas, kas kopā ar mums baudīja 
pēdējā pieturā piedāvāto atpūtas un vēderprie-
ku programmu.

Mēs, pasākuma organizatori, sakām pal-
dies tiem, kas bija kopā ar mums visās pietu-
rās, kā arī tiem dalībniekiem, kas pievienojās 
pēdējā pieturā! Paldies burvīgajai Skuju ģime-
nei! Paldies omēm: Aijai, Intai, Valentīnai, jau-
najām saimniecēm - Egijai un Mārītei, muzeja 
Jānim u.c. rūķiem, kas mums palīdzēja!

Esam lepni, ka par Rites omīšu sarūpēto 
īso vasaras brīvlaiku dzirdējām tikai labus vār-
dus!

Pasākuma koordinatore A. Guoģe

Rites Tautas namā šogad tika atjaunoti 
vēl vieni skaisti svētki bērniem – “Bērnības 
svētki”.

Svētkiem pieteicās 10 bērniņu vecāki, 
kuri vēlējās savām atvasītēm oficiāli piešķirt 
krustvecākus.

Pēc svinīgām runām, apsveikumiem un 
izsniegtām apliecībām pie bērniem ciemos 
ieradās draiskā Vāverīte ar svētku torti, dažā-
dām jautrām rotaļām un dejām.

Paldies vārdus par jauko pasākumu Vā-
verītei Intai un Tautas nama vadītājai Ainai 
teica bērnu vecāki un krustvecāki.

Rites pagasta pārvaldes vadītāja 
L. Bārdule

Bērnības svētki 
Rites pagasta 
Tautas namā
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6. jūlijā uz Saukas pagastu sabrauca gan 
lieli, gan mazi, lai kopā svinētu pagasta svēt-
kus. Svētku programma bija piepildīta ar da-
žādām aktivitātēm – notika volejbola, strīt-
bola sacensības; amatierteātra izrāde, sieviešu 
vokāli instrumentāla ansambļa “Līksma” uz-
stāšanās; dziedātāja Nikolaja Puzikova skais-
tais, akustiskais koncerts, mazajiem apmeklē-
tājiem – piepūšamās atrakcijas. Neizpalika arī 
dejas līdz rīta gaismai kopā ar grupu “Robež-
punkts”.

Jāpiemin, ka šogad pirmo gadu Saukas 
pagasta svētkos ikvienam bija unikāla iespēja 
doties ekskursijā “Apceļo Saukas baudu salu”. 
Šis jaunais tūrisma produkts – ekskursija, tika 
radīts projekta “Sēlijas Salas” ietvaros. Vien-
nozīmīgi var apgalvot, ka Saukā ir ko redzēt 
un baudīt. Ekskursijas laikā ikviens varēja 
izmantot visas savas 5 maņas – redzi, dzirdi, 
tausti, ožu un garšu. Ekskursija sākās ar vizīti 
z/s “Vilciņi”, kur visus sagaidīja saimniecības 
īpašniece Sabīne Zupa. Klātesošie tika iepa-
zīstināti ar saimniecību, iekļaujot iepazīšanos 
ar saimniecībā dzīvojošajiem dējējputniem, 
tika veikta dažādo olu degustācija, kā arī iz-
zināts tik ļoti svarīgais jautājums – kas bija 
pirmais: ola vai vista. Pēc garšu kārpiņu no-

slodzes saimniecībā “Vilciņi” apmeklētājiem 
bija nepieciešams izmantot ožas un redzes 
maņas, jo viņi ciemos devās pie SIA “Ārītes”. 
Rožu apreibinošā smarža bija jaušama ik uz 
stūra. Uzņēmuma īpašnieki izstāstīja visu par 
un ap rozēm – par dažādām rožu šķirnēm, 
par to audzēšanu un kopšanu. Papildus tam 
ikvienam bija iespēja iegādāties pašam savu 
dārza karalieni – rozi. Ezera krasts, lauku 
māja, svaigs gaiss, pirts, atpūta, sarunas – šāds 
izskatās īsts baudu salas noslēgums lauku 
mājā “Bincāni”. Baudot mieru un klusumu, 
Bincānos ikviens varēja ne tikai uzzināt visu 
par melnā plūškoka produkciju, bet arī sajust 
tā garšu, ļaujoties degustācijām. Savukārt at-
griezties bērnībā un nogaršot īstu pļavas garšu 
dabīgo augu karameļu formā piedāvāja zīmols 
“Daba rada”. Pasākuma noslēgumā ekskursijas 
apmeklētāji baudīja pusdienas, ko sagatavoja 
ZS “ASSI”. Saukas pagastā ir ko redzēt, ir ko 
dzirdēt, ir ko sajust un izbaudīt, ko apliecina 
šis jaunais tūrisma produkts – ekskursija pa 
Saukas pagastu!

Lones Tautas nama vadītāja Inta Mal-
ceniece par pagasta svētkiem stāsta: “Svētku 
diena kā jau diena - cik budžets atļāva, tik 
grandioza tā bija. Kādam, iespējams, nepatika, 

kādam tā šķita normāla, bet paldies visiem, 
kuri ņēma dalību dienas norisē, palīdzēja svēt-
kus sagatavot! Mēs varam priecāties un lepoties 
ar jaunu tūrisma objektu, vēl vienu skaistu stū-
rīti Lones centrā - projekta ietvaros atklāta sti-
lizēta Mazā bānīša stacija, izzinoši stendi par 
izcilajiem novadniekiem. Mēs iekāpām jaunajā 
objektā ar biļetēm, kurā katrs numuriņš nesa 
mazu dāvaniņu, kā jau svētkos! Saukas pagas-
ta pārvaldniece Sanita Lūse grieza lentu, pār-
baudīja biļetes un vēlēja lolot jauno objektu, 
kur stacijas priekšnieka lomu uzticējām Dāvim 
Palčejam.

Mīļš paldies sportistiem, kuri katru gadu 
veicina veselīgu dzīvesveidu, atbalsta, nes Sau-
kas pagasta vārdu! Tie ir Juris Zans (tautā 
saukts Mopis), Broku ģimene (Toms un Iluta), 
Uģis Salenieks, ilggadējais tiesnesis Erlends 
Bērziņš, kā arī jaunie sportisti – brāļi Čibuļi, 
Elvijs Demjanovs, Inguss Salmiņš.

Jāpiebilst, ka dienas gaitā “Sēlijas salas” rī-
koja ekskursiju pie Saukas pagasta ražotājiem. 
Dzirdēju, ka izdevusies, braucēju bijis pilns au-
tobuss, tas labi! Tāpat arī dienas gaitā notika 
kapusvētki Smiltaines un Galvānu kapsētās. Es 
pati apmeklēju “Galvānu” kapsētu – ļoti maz 
cilvēku. Kāpēc? Mācītāja sprediķis par dzīvību 
un nāvi, kurš celsies un kurš par padarītajiem 
darbiem saņems sodu. Nožēlot grēkus nekad 
nav par daudz, paldies, ka saņēmu spēku die-
nas turpinājumam!

Mūsu bērni, mazbērni visas dienas garu-
mā varēja priecāties Prieka atrakcijās no Baus-
kas, un to arī viņi izmantoja. Mākslinieki no 
Kalna pagasta un dziedātājs Nikolajs Puzikovs 
priecājās un brīnījās, kur Lonē tik daudz mazu 
klausītāju. Redziet, ar ko mēs esam bagāti!

Svētku dienas gaitā varējām priecāties par 
krāsainajiem taureņiem, kurus izkrāsoja Ligita 
Jonaste, bet izgatavoja SIA “Kalnozols” Bērzau-
nes pagastā. Paldies tiem cilvēkiem, kuri prie-
cājās par sakopto vidi, par svētku dienu! Nāko-
šo gadu ir 15. svētki, noteikti vēlēsimies tikties 
un gaidām Jūsu ieceres jau līdz gada beigām, 
plānojot budžetu nākošajam gadam!”

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Mažeika. Autores foto

Svētki Saukas pagastā

Nu jau devīto gadu Rites pagasta centrā 
notika pagasta svētki. 13. jūlijā pie pārvaldes 
ēkas pulcējās vietējie iedzīvotāji un pagasta 
ciemiņi, lai jautri un aktīvi pavadītu dienu da-
žāda veida aktivitātēs.

Pirmie dalībnieki, kā vienmēr, bija mak-
šķernieki, kuri pulcējās pie Pagastmājas jau 
plkst. 7.30, lai dotos pēc lielā loma uz dīķi. Pa-
gasta parka dīķis pēc tīrīšanas un sausā laika 
dēļ vēl nav piepildījies ar ūdeni, tāpēc sakām 
paldies Uldim, kurš atļāva izmantot savu dīķi, 
lai “nelauztu” pagasta svētku tradīciju – “mak-
šķerēšanu”. Šogad makšķernieku pulciņš bija 
krietni lielāks nekā citus gadus. Lielā loma ti-
tulu vēlējās iegūt gan lieli, gan mazi makšķer-
nieki.

Kad veiklākais makšķernieks, lielākās, 

mazākās zivs īpašnieks tika noskaidrots un no-
ķertās zivtiņas palaistas brīvībā pagasta dīķī, 
sākās jautrās atrakcijas lieliem un maziem 
svētku dalībniekiem.

Sakām paldies stafešu sarūpētājām Ainai 
un Jolantai! Tās bija ne tikai interesantas, bet 
pa spēkam jebkuram dalībniekam. Svētku da-
lībnieku vārdā paldies biedrības “Ritten” mei-
tenēm par sarūpētajām garšīgajām, sātīgajām 
pusdienām un salātu konkursa dalībniekiem 
par dažādiem salātiem!

Visas dienas garumā bērnus priecēja mil-
zīgā piepūšamā atrakcija no Daugavpils.

Paldies mazajām dejotājām, kas sniedza 
savus priekšnesumus makšķerniekiem un pa-
gasta balvas ieguvējiem!

Dienas noslēgumā pagasta iedzīvotājiem 

un ciemiņiem bija iespēja noskatīties grupas 
“Tikai tā” no Aizkraukles burvīgo dziedājumu.

Pēc koncerta tika pasniegtas medaļas un 
balvas veiklākajiem, stiprākajiem un atraktī-
vākajiem dalībniekiem un izteiktas pateicības 
svētku atbalstītājiem: J. Budrim, U. Briedim, L. 
Guoģim, J. Strumskim, D. Tučam, V. Levins-
kim, M. Levinskim, A. Aleksim.

Pagasta pārvaldes vārdā saku paldies orga-
nizētājiem un palīgiem par jauko svētku die-
nu! Pagasta tehniskajiem darbiniekiem paldies 
par svētku noformējumu, laukumu sagatavo-
šanu!

Rites pagasta pārvaldes vadītāja
L. Bārdule

Rites pagasta svētki 2019
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Saukas bibliotēkā skatāma foto izstāde 
“Saucieši “Baltijas ceļā””

Šogad aprit trīsdesmit gadi, kopš Balti-
jas valstu iedzīvotāji 1989. gada 23. augustā 
vienojās akcijā “Baltijas ceļš” – divi miljoni 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju 
sadevās rokās 600 km garā “Baltijas ceļā”. 
Tā bija vērienīgākā miermīlīgā protesta ak-
cija Baltijas valstu vēsturē, kurā trīs Baltijas 
valstis apliecināja vienotību cīņā par neatka-
rības atgūšanu.

Lai godinātu, atcerētos, saglabātu un 
nodotu tālāk atmiņas par šo notikumu, no 
2019. gada 6. augusta līdz 1. septembrim 
Saukas bibliotēkā skatāma foto izstāde “Sau-
cieši “Baltijas ceļā”. Akciju un sauciešu dalī-
bu tajā iemūžināja Jānis Lācis.

 Saucieši “Baltijas ceļa” posmu veido-
ja uz toreizējās Pleskavas šosejas pie Ieriķiem. 
Akcijā piedalījās dalībnieku grupa 25 cilvēku 
sastāvā – bijušās Jēkabpils rajona Saukas 59. 
profesionāli tehniskās skolas, Saukas astoņ-
gadīgās skolas darbinieki, audzēkņi, saucie-
šu ģimenes: Juris Brivņa, Jānis Butkus, Inese 
Daukste-Sproģe, Nikodems Elksnis, Zenta 
Geistarte, Donats Kalnietis, Jānis Kolosovs, 
Māris Joņins, Ineta Lāce, Velta Lāce, Vineta 
Lāce, Sarmīte Lazdiņa, Ilze Līce, Aivars Lūsis, 
Guntars Lūsis, Sanita Lūse, Aivars Martinovs, 
Jānis Pusts, Aigars Ražinskis, Lilija Ražins-
ka, Andris Savičs, Irma Šmite, Mairis Šmits 
un Inese Vilcāne. Grupu organizēja un vadīja 
Latvijas Tautas frontes Saukas atbalsta grupas 
vadītājs Jānis Lācis.

Plakātu “1939. gada 23. augusts – Baltijas 
paverdzināšanas sākums” zīmēja meistars Ni-
kodems Elksnis, plakātu – “Būsim vienoti savai 
Latvijai savai Tēvijai” sagatavoja Irma Šmite. 
Transportu nodrošināja Saukas 59. profesio-
nāli tehniskā skola, autobusa šoferis Aivars 
Martinovs.

 Jānis Lācis, daloties atmiņās, stāsta: 
“Es vienmēr ticēju, ka reiz šī vara kritīs. Tā bija 
dzimtas vēsture, kas deva spēku un šo apziņu. 

“Baltijas ceļā” piedalījos plānošanā kā Latvijas 
Tautas frontes Jēkabpils rajona izvirzītais de-
putāts un organizēju Jēkabpils rajona cilvēku 
izvietošanu Ieriķu posmā. Plānojām, kur cilvē-
ki stāvēs, cik cilvēku būs vajadzīgs, lai varētu 
nosegt konkrēto ceļa posmu. Uz vietas, koordi-
nējot cilvēkus, tika padota ziņa, piemēram, lai 
pavirzītos pa kreisi, un cilvēki to padeva tālāk 
no mutes mutē līdz pat Tallinai, un komanda 
tika izpildīta. Lai nerastos pārrāvumi, lietā tika 
liktas arī tautiskās jostas un karogi.

Vislielāko paldies gribu teikt tiem cilvē-
kiem, kuri uzdrošinājās piedalīties, izplatīja 
paziņojumus, organizēja autobusus un atbalstī-
ja, kā varēdami. Paldies toreizējiem Saukas ko-
lēģiem, audzēkņiem un ģimenei! Vislielākais 
uztraukums bija par to, lai visi sveiki un veseli 
atgrieztos mājās. Apzinājāmies, ka ir jābūt ga-
taviem uz visu, arī manā ģimenē mazākā meita 
teica: “Mēs brauksim visi vai neviens!” Vēl lie-
lāka atbildība bija par skolas audzēkņiem. Bet 
bija svarīgi, lai pasaule mūs sadzird, saredz, sa-
klausa. Kad visi sadevāmies rokās, bijām lepni 
un laimīgi, to nespēja ietekmēt arī Pleskavas 
virzienā braucošās mašīnas, no kurām tika iz-

kliegti necenzēti lamuvārdi krievu valodā.
Esmu priecīgs un gandarīts, ka neesmu 

dzīvojis veltīgi un esmu pielicis savu artavu, lai 
Latvija atgūtu brīvību. Ar samērā nelielu asins 
izliešanu esam sasnieguši savu plānoto mērķi – 
atjaunojuši neatkarību savā valstī!”

“Mūs vienoja kopējas sajūtas – vienotība 
un ticība brīvai Latvijai. Pirmo reizi es pa īstam 
apzinājos, ka kopā varam un esam milzīgs un 
nesalaužams spēks,” atceras “Baltijas ceļa” da-
lībniece Vineta Lāce.

1989. gada 23. augustā aptuveni divi mil-
joni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju 
sadevās rokās, savienojot Baltijas valstu galvas-
pilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu, lai pieminētu 
1939. gada 23. augustā starp Vāciju un PSRS 
parakstīto Molotova - Ribentropa paktu un 
vienam otru stiprinātu cīņā par kopīgu mērķi – 
Baltijas valstu neatkarības atgūšanu. 2009. 
gadā akcija Baltijas ceļš iekļauta UNESCO 
programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā 
reģistrā, tādējādi apliecinot akcijas nozīmīgumu 
pasaules mērogā.

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce

Baltijas ceļa 30. gadadienas atcere Saukā
“Ritēs dienas un ritēs gadi, daudz kas pagai-

sīs, bet šis mirklis paliks. Paliks Baltijas ceļš un 
mūsu dzīvā ķēde kā sākums, kā gaismas uzlies-
mojums. Atcerēsimies to ikdienā, atcerēsimies 
to vienmēr, kad liksies, ka esam vientuļi un ne-
spēcīgi. Atcerēsimies, kad mums būs vajadzīga 
iejūtība, lai saprastos, lai palīdzētu viens otram.”

(Dainis Īvāns)

Baltijas ceļš parādīja, ka vēstures atslēgu 
var pagriezt vienkārši cilvēki. Mēs paši, burtis-
ki ar savām rokām. Gluži kā pirms 30 gadiem 
uz Baltijas ceļa atceres pasākumu atnāca ģime-
nes, dažādu paaudžu iedzīvotāji. Plkst. 19:00, 
skanot Borisa Rezņika dziesmai ar Valda Pav-
lovska vārdiem “Atmostas Baltija”, izveidojām 
ceļu, sadodoties rokās. Rodrigo Lūsis atgādi-
nāja vēsturisko notikumu pirms 30 gadiem. 
Jaunieši ar ziediem sveica Saukas Baltijas ceļa 
dalībniekus, kas bija ieradušies uz šo vakaru: 

Nikodemu Elksni, Sanitu un Aivaru Lūšus, 
Irmu Šmiti, Inesi Vilcāni, Veltu Lāci. Klausījā-
mies saksofonista Anda Ķīša muzikālos priekš-
nesumus, cienājāmies ar Aivara vārīto gardo 
zivju zupu. Atceres stunda aizritēja nemanot…

Paldies ikvienam, kas piedalījās! Paldies 

par rudens ziediem Irmai Šmitei, Inesei Vilcā-
nei! Paldies par darbu Sanitai, Aivaram, Rodri-
go Lūšiem, Jurim Veiriham!

Saukas bibliotēkas vadītāja V. Lāce
J. Veiriha foto
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Saukas ezerā noķer 
rekordlielu samu

Svētdien, 4. augustā, pēc lieliem un pamatīgiem pūliņiem 
Māris Rokpelnis, kaislīgs makšķernieks no Siguldas, Saukas 
ezerā izvilka 185 cm garu un 29,39 kg smagu samu.

Tā kā Saukas ezers ir slavens tieši ar saviem zandartiem un 
plaužiem, tad Māris tajā dienā brauca ķert zandartus, un sams 
pieķēries uz mazā zandarta voblera. Jāpiebilst, ka šis nav pirmais 
sams, ko Māris ir noķēris - pirms diviem gadiem Daugavā pie 
“Liepkalniem” kopā ar citu makšķernieku tika noķerts 7 kg smags 
sams.

Svētki Elkšņos
20. jūlijā Elkšņu pagastā tika 

svinēti dubulti svētki. Jau astoto 
reizi ar sportiskām un radošām ak-
tivitātēm nosvinēti pagasta svētki 
un līdztekus arī Elkšņu pamatsko-
las 140 gadu jubileja. Uz svētkiem 
bija ieradušies gan pagasta iedzīvo-
tāji, gan tuvāki un tālāki viesi, lai 
aktīvi un jaukā atmosfērā pavadītu 
laiku dažāda veida aktivitātēs. Svēt-
ku diena, kā ierasts, sākās ar pagas-
ta iedzīvotāju modināšanu, agri pie 
darba ķērās arī makšķernieki, lai 
saimnieces paspētu pagatavot gar-
du zupu no noķertajām zivīm. Tad 
sekoja dalībnieku reģistrācija spor-
ta aktivitātēm un volejbola ma-

čiem. Par sportiska veida aktivitāšu 
sagatavošanu visām vecuma gru-
pām sakām lielu paldies Jolantai un 
Gintam Stumbiņiem! Liels paldies 
sponsoriem - z/s “Ošāni”, SIA “In-
vito”, SIA “RA5”, Bārduļu, Romu-
lānu, Elkšņu, Saturiņu, Černausku, 
Purenu, Kuzņecovu un Drevinsku 
ģimenēm, bez kuru atbalsta šis pa-
sākums nebūtu tik krāšņs un pie-
pildīts! Paldies saimniecēm, tehnis-
kajiem darbiniekiem un, protams, 
pasākuma apmeklētājiem!

Uz tikšanos nākamgad nu jau 
devītajos pagasta svētkos!

Svētku organizatori

Elkšņu skolai - 140
Stāv pakalnā zaļu koku ieskauta skola,
Tā zemei un debesīm daudz – tik daudz sola.
Skola kā nams, kurā nākotne aug - Māja, kurā 
pagātnes sapņi snauž.
Skola, tagadnes trauksme un čalas,
Kas nu rimušas klusas,
Un skola nosirmo lēnām.

Dienas nomaina dienas, vasaras - ziemas, 
gadi – gadu desmitus un pat gadsimtus. Mūsu 
skolai jau 140! Atkalredzēšanās prieks - kā nu 
kurš to izpauž - mulsi smaidot, gavilējot vai 
notraušot skumju asaru. Salidojumi skolās, 
manuprāt, ir kā iespēja vēlreiz izdzīvot to, 
kas bijis un varbūt arī nepiepildīts, pateikt to, 
ko nespēji vai nepaspēji, paspiest roku sko-
lotājam un uzsist uz pleca vecākam skolas 
biedram kā savējam. Visi, kas to bija varējuši, 
vēra atkal skolas durvis - cita gada absolventi 
kuplā pulkā, citi pa divi, citi ģimenes lokā, jo 
ir skolā mācījušies trīs un pat četras paaudzes, 
kopsummā tie bija vairāk nekā simts, gandrīz 
tik – cik skolai gadu. Sarunas un kopā būša-
na nenorima līdz vēlam vakaram, dziesmas, 
smiekli, soļu dipoņa atkal piepildīja skolas 
telpas. Katrs gribēja vecajās fotogrāfijās sa-
meklēt sevi, savu skolas gadu mīlestību vai 

tēti, mammu un vecmammu.

Viss skaistais reiz beidzas, un mēs atgrie-
žamies ikdienas gaitās, bet zinām, ka mums ir 
vieta, kur tikties ar jaunību, bērnību - mūsu 
Elkšņu skolā, kura mūs gaidīs vienmēr, bet at-
vērtām durvīm pagasta svētkos katru vasaru 

jūlijā. Paldies visiem tiem, kuri palīdzēja sko-
lu sapost svētkiem ar savu darbu, ar dziesmu, 
ar kopā būšanu, ar savu ziedojumu! Visi kopā 
mēs varam daudz. Gaidīsim atkal uz tikšanos!

B. Masuleviča
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Izdota grāmatas “Tēva skola” 2. daļa “Atmi-
ņu skola”, kas ir turpinājums 2017. gadā izdota-
jai 1. daļai “Iesvētīšana”. Grāmatā dokumentos, 
fotogrāfijās, laikabiedru atmiņās sniegtas liecī-
bas par izglītību Elkšņu pagastā no 19. gs. sā-
kuma līdz 20. gs. vidum. Pirmajā daļā var lasīt 
par izglītības pirmsākumiem līdz pašreizējās 
Elkšņu skolas ēkas uzcelšanai un iesvētīšanai 
1937.  gadā. Otro, nupat izdoto daļu veido 22 
autoru atmiņu stāstījumi, kurus komentē ne-
pārspējamā skolas un divu pagastu – Elkšņu 
un Rites – ļaužu un notikumu zinātāja Mirdza 
Lazdiņa.

Atradumi Upes-Bīgestānu mājās
2019.  gadā valsts mērogā plaši atzīmētā 

Latvijas armijas un Latvijas Neatkarības kara 
simtgade rosinājusi apzināt brīvības cīnītājus 
arī savā pagastā. Viņu pēcteču stāsti grāmatā 
veido nodaļu “Brīvības cīnītāju mantinieki”. 
Ierosmi šai nodaļai devušas vēsturiskas fo-
togrāfijas, kuras 2018. g. atradusi un atklātībā 
nodevusi Elkšņu pagasta Upes-Bīgestānu māju 
iedzīvotāja Helēna Griška: “Ilgus gadus dzīvoju 
senā mājā, kuras nosaukums Upes-Bīgestāni. 
Pērnvasar, kārtojot bēniņus, starp apputējušiem 
žurnāliem atradu vecas, uz cieta kartona pa-
matnēm uzlīmētas fotogrāfijas. Tajās redzamie 
cilvēki ģērbušies senlaicīgos apģērbos. Grupā, 
kurā redzama mājas saime, vairāku paaudžu 
pārstāvji it kā vēl no cara laikiem. Citā foto-
grāfijā gara pajūgu rinda – sastājušies uz ceļa, 
atvadoties no mājām, pirms došanās 1. pasaules 
kara bēgļu gaitās. Latvijas laiku iesvētību fotog-
rāfijas baznīcā kopā ar mācītāju u.c.,” stāsta ta-
gadējā māju saimniece Helēna Griška.

Kam piederējušas fotogrāfijas – vecajiem 
Upes-Bīgestānu māju saimniekiem vai dau-
dzajiem kolhoza gājējiem, kas te mitinājās, 
kad saimnieku vairs nebija? Kur palikusi lielā 
saime? Kur pazuduši dzimtas vīri spēka gados? 
Kur bērni, kas, iespējams, mācījušies vecajā 
Elkšņu skolā?

Vispārsteidzošākā ir fotogrāfija, kurā re-

dzama grupa bruņotu karavīru. Par šīs foto- 
grāfijas laiku un vietu nav nekādu šaubu, jo tai 
otrā pusē glītā rokrakstā ar melnu tinti tas ir 
dokumentēts: “Izlūku nodaļa pozīcijās pie Mil-
tiņu sādžas 1919.  g. 1.  septembrī.” Miltiņu sā-
dža atrodas Kurzemē, Tukuma apkaimē. Tas ir 
laiks, kad jaunizveidotās Latvijas armijas bru-
ņotās nodaļas gatavojās kaujām pret Bermonta 
armiju, lai atbrīvotu Rīgu.

Faktā, kā fotogrāfija nonākusi mūsu rokās, 
ir kaut kas mistisks. Tas noticis gadā, kad vē-
rienīgi, ar daudzveidīgiem pasākumiem nosvi-
nēta Latvijas valsts simtgade. Svētku pacilātībā 
diez vai aizdomājāmies, ka svarīgākie noti-
kumi valsts tapšanas vēsturē vēl tikai priekšā, 
jo 1918.  gadā jaunajai valstij savas teritorijas 
jau nemaz nav! Latvijas zemi okupējuši dažā-
di naidīgi spēki. Tikai ar drosmi, gudrību un 
ieročiem iespējams šos ienaidniekus aizdzīt 
prom. Ka tā tas notiks, apliecina simtgadīgā 
fotogrāfija – noputējusi, laika zoba apskādēta, 
bet īsta! Patiess pierādījums par mūsu armijas 
tapšanu, par latviešu zemnieku dēlu pirmajām 
kaujām pret Bermontu. Skatoties fotogrāfijā re-
dzamajās karavīru sejās, neatstāj doma, ka viņi 
vēlējušies iznākt no pazušanas putekļainajos 
bēniņos, lai būtu kopā ar savējiem, lai dzīvotu 
tālāk grāmatas lappusēs un vēstītu saviem pēc-
tečiem, kā pirms 100 gadiem izveidojās Latvi-
jas armija un asiņainās kaujās pret svešajiem 
mūsu zemes kārotājiem tika izcīnīta patiesā 
valsts neatkarība.

Fotogrāfijas otrā pusē glīti uzrakstīts teksts: 
“Atmiņai no Latvijas atbrīvošanas kara bied-
riem” un sarakstīti visi 43 fotogrāfijā redzamie 
cīnītāji: Praubergs, Pumpiņš, Alksnis, Reščevskis, 
Lejiņš, Pavars Peters, Riekstiņš, Bergmans, Cī-
ruls Voldemārs, Macats, Deksnis, Rozentals, Ro-
ziņš Jānis, Dabars, Laršpuzovs, Osīts Jānis, Frei-
manis, Spunde, Abiļevičs Alberts, Ozols Jānis, 
Lans, Himstenbergs, Halejs, Katens Jānis Jāņa 
d., Katens Jānis Kriša d., Ķeire Jānis, Birste 
Alberts, Bers, Zobens, Baumans, Avotiņš, Blum-

bergs, Handarovskis, Gaigals Jānis, Pakanskis, 
Bems, Jansons, Žurevskis, Kalcijs Pēters, Gut-
mans Vilis, Zapolskis Krišjānis.

Protams, ka vispirms sarakstā meklējām 
kādu no Elkšņu puses. Ja jau fotogrāfija atrasta 
Elkšņos, tad taču tajā jābūt kādam elksnietim! 
Pazīstami likās Ķeires un Katenu uzvārdi.

Ir zināms, ka Upes-Bīgestānu mājās 20. gs. 
otrajā pusē dzīvojusi Elza Katena no Smiltiņu 
(Grantiņu?) mājām Garā tilta apvidū, kur no 
valsts mežu fonda tika piešķirti zemes gabali 
brīvības cīņu dalībniekiem. Elzas tēvs miris 
pirms 2.  pasaules kara, divi brāļi kopā ar ci-
tiem kreisi noskaņotiem aktīvistiem nogalināti 
1941.  gadā. Elza palikusi viena ar māti, tāpēc 
nespēja apsaimniekot bez saimnieka atstāto 
zemi un pārcēlās uz Upes-Bīgestāniem, kuru 
saimnieku arī vairs nebija. Tur padomju laikos 
ierīkoja kolhoza fermu un mājā izmitināja fer-
mas strādniekus.

Pastāv liela varbūtība, ka 1919. g. brīvības 
cīņu fotogrāfija bijusi Elzas Katenas īpašums 
un dārga piemiņa no tēva, kuru padomju laikā 
nedrīkstēja nevienam rādīt. Tā fotogrāfija vai-
rāk nekā 70 gadus nostāvējusi bēniņos papīru 
kaudzē, laimīgā kārtā saglabājusies un piedzī-
vojusi simtgadi.

Kas spēj apturēt laiku
Grāmatā atrodami vēl citi daudzus gadus 

glabāti noslēpumi. Stāstu autori ir Aija Bērziņa, 
Līga Griškena (Viesīte), Līga Jevtušenko, Val-
dis Brunovskis, Ilze Malnača, Valija Ovčiņņi-
kova, Helēna Griška (Elkšņi), Daina Miezāne, 
Osvalds Katens (Aknīste), Irma Šmite, Modris 
Lāčplēsis (Sauka), Mirdza Lazdiņa, Gunita 
Paupere (Rite), rīdzinieks Voldemārs Legzdiņš, 
jēkabpilietis Zigmunds Daščors u.c. Viņi atstā-
juši liecības par Elkšņu pagasta brīvības cīnītā-
ju mantiniekiem un okupācijas laiku skolotāju, 
skolas darbinieku un kolhoznieku bērnu saimi. 
Tās ir paaudzes, kas izgāja kara ceļus, izsūtīju-
mu, atgriezās, strādājot par niecīgu samaksu, 
uzcēla kolhozus, noturēja brīvvalsts laikā uz-
būvēto skolu, spēlēja teātrus, svinēja Jāņus un 
Ziemassvētkus, dziedāja, brauca ekskursijās 
ar kolhoza vienīgo smago mašīnu un daudz 
nebēdāja par partijas “stingro līniju”. Tāpat kā 
strēlnieki viņi ir kļuvuši par leģendu, un otrreiz 
tādu nebūs vairs.

Paldies visiem rakstītājiem un stāstītājiem 
par saglabātajām atmiņām, kas pārdzīvojušas 
laiku! Paldies, ka ļāvāt ielūkoties savos foto 
albumos! Cilvēka pieredzētais aiziet nebūtībā 
reizē ar viņu pašu. Turpretī fotogrāfija un uz-
rakstītais spēj apturēt laika plūdumu.

Grāmatu izdevusi biedrība “Vides un tū-
risma attīstības klubs “Sēlija””, drukāta un ie-
sieta SIA “Erante”. Iespēja pirmajiem iegādāties 
šo grāmatu bija Elkšņu skolas salidojuma da-
lībniekiem 20. jūlijā.

R. Urbacāne, biedrības “Vides un tūrisma 
attīstības klubs “Sēlija”” valdes locekle, 

grāmatas sastādītāja,
tel. 29273475

Brīvības cīnītāji iznāk no pazušanas
putekļainos bēniņos

Elkšņu pag. Upes-Bīgestānu māju bēniņos H. Griškas 2018. g. atrastā vēsturiskā fotogrāfija: “Izlūku no-
daļa pozīcijās pie Miltiņu sādžas 1919. g. 1. septembrī.” Grupā atpazīts Lāčplēša Kara ordeņa kavalie-
ris - viesītietis Alberts Abiļevičs (1899–1975). Plašāk par viņu - Viesītes muzeja “Sēlija” Vēstures klasē.
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Amanda Kļaviņa šogad ar izcilību ab-
solvējusi LLU Informācijas tehnoloģiju 
fakultātes (ITF) studiju programmu “In-
formācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīs-
tībai”, kur vidējā atzīme studiju laikā bijusi 
9,5 balles. Amanda bakalaura darbu rakstī-
jusi par tēmu “Acu zīlīšu izsekošana un sejas 
vaibstu atpazīšana ainavas novērtēšanā”, kuru 
ekspertu komisija atzinusi par vienu no labā-
kajiem noslēguma darbiem, kā arī ļāva iegūt 
bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās un 
programmēšanas inženiera kvalifikāciju.

Jaunā programmētāja ir no Viesītes no-
vada Saukas pagasta un savas skolas gaitas 
pavadījusi Viesītes vidusskolā, kurā katrs sko-
lotājs devis labus zināšanu pamatus. “Kā jau 
nelielās skolās, atmosfēra bija jauka, jo visi 
bijām pazīstami. Jau kopš skolas uzsākšanas 
biju centīga skolniece. Tur noteikti jāsaka pal-
dies māsai un brālim, kuri mācījās ar augstām 
sekmēm, tādējādi rādot labu piemēru mazajai 
māsai,” par skolas gadiem stāsta izcilniece, 
kura piebilst, ka aktīvi darbojusies arī jaunie-
šu domē, piedaloties un organizējot dažādus 
pasākumus. Amandai skolā nebija viens “mī-
ļākais” mācību priekšmets, bet patika vairā-
ki – literatūra, matemātika un ķīmija, kā arī 
vienmēr paticis sports, tāpēc arī uz sporta 
nodarbībām devās ar prieku un piedalījās da-
žādās sacensībās.

Pēc 12. klases absolvēšanas Amanda zinā-
ja, ka Jelgava ir piemērotākā vieta studijām, 
kā arī šeit izglītību ieguvuši viņas ģimenes 
locekļi. Tā kā studiju vietu jau Amanda bija 
izvēlējusies, tad atlika tikai izlemt starp asto-
ņām LLU fakultātēm. “Apsvēru domu par ve-
terinārmedicīnu, jo mamma un vecmamma 
ir veterinārārsti, cerība uz tradīciju turpināša-
nu gūlās uz maniem pleciem, tomēr sapratu, 
ka tas nav mans aicinājums. Apsvēru domu 
arī par Ekonomikas un sabiedrības attīstības 
fakultāti (ESAF), jo tur studējusi māsa. Pie 
ITF nonācu nejauši, uzdodot sev vienkāršu 
jautājumu: “Kas tad man no astoņām fakul-
tātēm varētu patikt?” Vienīgais, kas uzrunāja, 
bija ITF, jo jau no bērnības biju labās attie-
cībās ar datoriem,” par izvēli stāsta izcilniece. 
Amanda no programmēšanas neko nezināja, 
bet cerēja, ka tas varētu būt gana interesanti 
un radoši. Un viņa nekļūdījās. Pateicoties ie-
gūtajām zināšanām, Amanda jau pēc 2. kursa 
uzsākusi darba gaitas.

Ar smaidu Amanda atceras laikus, kad 
aktīvi darbojās un vadīja LLU ITF Studējošo 
pašpārvaldi, kurā iepazina jaunus cilvēkus un 
piedalījās pasākumu organizēšanā. Darbojo-
ties Studējošo pašpārvaldē, Amanda attīstīju-
si komunikācijas prasmes un spēju darboties 
komandā. Tā kā Amanda studiju ietvaros de-
vās Erasmus+ apmaiņas programmā uz Mal-
tu, tad arī šis ir viens no spilgtākajiem mo-

mentiem studiju laikā. “No studiju procesa 
spilgtas atmiņas ir par fizikas vakariem, kad 
kopā ar kursa biedreni stundām ilgi pildījām 
laboratorijas darbus,” tā A. Kļaviņa. Savukārt 
īpaši atmiņā Amandai palikusi matemātikas 
pasniedzēja Liene Strupule, kura jaunajai 
programmētājai iemācīja “mīlēt” matemāti-
ku, un tagad ar drošu sirdi viņa atzīst: “Man 
tiešām patīk matemātika. Pasniedzēja spēja 
pasniegt tā, ka sarežģītais šķita pavisam vien-
kāršs.”

Savukārt noslēguma darbu izcilniece 
rakstīja par tēmu “Acu zīlīšu izsekošana un 
sejas vaibstu atpazīšana ainavas novērtēša-
nā”. “Tēma tapa sadarbībā ar LLU Vides un 
būvzinātņu fakultātes (VBF) pārstāvjiem, ar 
kuriem arī konsultējos darba izstrādes gaitā. 

Izvēlējos šo tēmu, jo tā šķita ļoti interesanta. 
Sākumā biju mazliet sabijusies par lietojuma 
realizēšanu, jo nebija ne jausmas, ko un kā 
darīt, bet beigu beigās viss izdevās. Darba ie-
tvaros veicu arī pētījumu, kā cilvēki reaģē uz 
dažādiem ainavu attēliem un kam cilvēki pie-
vērš uzmanību. Interesanti bija tas, ka dažiem 
attēliem bija autora paraksts, kuram 50% res-
pondentu ievērojami pievērsa uzmanību,” par 
bakalaura darba gaitu atklāj Amanda.

LLU lepojas ar Amandas sasniegumiem 
studiju laikā, jo viņa studiju laikā ieguva AS 
“Exigen Services Latvia” (tagad AS “Emer-
gn”) stipendiju, kas motivēja absolventi darīt 
vēl vairāk un labāk. Jaunā programmētāja 
ieguvusi arī Jāņa Rūvalda un Senāta stipen-
dijas, kā arī saņēmusi Adas Lavleisas balvu 
par sasniegumiem izvēlētajā specialitātē un 
zinātnisko darbu. Amanda ir pārliecināta, ka 
katrs no šiem sasniegumiem viņu motivēja 
neapstāties pie sasniegtā un mērķēt jaunās 
virsotnēs. “Ir ļoti svarīgi, lai darbs tiktu no-
vērtēts, un domāju, ka šie sasniegumi vien-
nozīmīgi palīdzēja cauri studiju procesam. 
Vēlreiz vēlos teikt lielu paldies par atbalstu,” 
tā A. Kļaviņa.

Vēlme sasniegt vairāk, neatlaidība un 
ticība sev palīdzēja Amandai nokļūt līdz iz-
cilības diploma iegūšanai. “Uzsākot studijas, 
sarkanais diploms nebija mērķis, pat nebiju 
līdz tam aizdomājusies. Biju uzstādījusi sev 
diezgan augstu latiņu, ko zemāk laist negri-
bēju, un pie tā arī pieturējos. Tikai 2. kursa 
beigās sapratu, ka ir iespēja iegūt “sarkano” 
diplomu. Tā kā līdz tam jau bija ieguldīts liels 
darbs augstu rezultātu sasniegšanai, tad šķita 
neloģiski kādā mirklī padoties un palaist šo 
iespēju garām,” stāsta jaunā programmētāja, 
kā arī viņa piebilst, ka šī ideja par izcilības 
diplomu gan uzlika sava veida slogu, īpaši pie 
bakalaura darba izstrādes. “Procesu noteikti 
atviegloja tas, ka viscaur studijām blakus bija 
tikpat “traka” kursa biedrene kā es – Kristīna 
Grausa, kura arī ieguva “sarkano” diplomu.” 
Līdz ar to Amanda uz šo mērķi devās kopā 
ar kursabiedreni, kā arī viņas ģimene bija liels 
atbalsts. Amanda arī studiju procesā sekoja 
savai panākumu atslēgai – vēlmei sasniegt 
vairāk, neatlaidībai un ticībai sev.

Pašreiz absolvente strādā savā profesijā 
un no studiju procesa vēlas mazliet atpūsties. 
Bet, ja nākotnē uzsāks studijas maģistrantūrā, 
tad noteikti vispirms vēlas kārtīgi izdomāt, ko 
studēt, jo interešu un iespēju ir daudz. “Kas 
to lai zina, kur mani ceļi aizvedīs,” atklāj sa-
vas nākotnes ieceres jaunā programmētāja A. 
Kļaviņa.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Komunikācijas speciāliste

E. Eihvalde

LLU izcilniece Amanda Kļaviņa:
“Vēlme sasniegt vairāk, neatlaidība un ticība sev”
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Viesītes novads pārstāvēts Latvijas Jaunatnes Olimpiādē
No šī gada 5. līdz 7. jūlijam Jelgavā norisi-

nājās VII Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, kur 
Viesītes novadu apaļā stenda šaušanā pārstāvēja 
Kristaps Moļs. Kristapam šīs bija pirmās sacensī-
bas un pieredze Latvijas mērogā. Viesītes novads 
pārstāvēts godam, un Kristaps izcīnīja piekto vie-
tu Latvijā.

Apsveicam Kristapu ar sasniegtajiem rezul-
tātiem! Paldies par atbalstu un drosmi pārstāvēt 
Viesītes novadu! Veiksmi, izturību, neatlaidību 
nākamajās sacensībās! Paldies Kristapa trenerim 
Dainim Upelniekam (Bauska)! Paldies Kristapa 
ģimenei par dēla atbalstīšanu gan treniņos, gan 
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē!

Sporta darba organizatore
J. Stumbiņa

No 9. līdz 17. augustam Viesītes novada 
jauniete Kristīne Līce apmeklēja Erasmus+ 
projekta “Cross - sectorial cooperation: Think 
globally act locally (Starpnozaru sadarbība: 
domā globāli, rīkojies lokāli)” ietvaros notie-
košās apmācības, pārstāvot Viesītes novadu. 
Tās norisinājās Slovēnijā, Ajdovščinas pilsētā, 
pulcējot 30 jauniešus, jaunatnes jomas pār-
stāvjus un darbiniekus no 6 dažādām valstīm: 
Slovēnijas, Lietuvas, Latvijas, Horvātijas, Itā-
lijas un Polijas.

Apmācību dalībnieki nedēļas garumā 
dalījās ar savu valstu pieredzi par jauniešu 
iesaisti un iespējām, kā arī mācījās padziļi-
nātāk izprast jauniešu vajadzības. Tāpat tika 
analizēta mainīgā situācija darbā ar jaunie-
šiem un atspoguļotas kompetences, kuras ir 
nepieciešamas speciālistiem, kuri darbojas 
jaunatnes jomā. Apmācības tika balstītas uz 
neformālās izglītības metodēm, kas sevī ie-
tver grupu diskusijas, simulācijas, praktiskos 
uzdevumus, semināru rīkošanu utt. Viens no 
apmācību uzdevumiem bija vietējo jauniešu 
intervēšana, lai noskaidrotu problemātiskos 
jauniešu jautājumus Ajdovščinā. Analizējot 
situāciju, dalībnieki nonāca pie secinājuma, 
ka problēmas jauniešiem ir saistībā ar dzīvok-
ļu trūkumu, darba vietu trūkumu izglītotiem 
jauniešiem, sabiedriskā transporta piekļuves 
nepietiekamību, kā arī ar salīdzinoši vājo 
informētību saistībā ar jauniešu iespējām, 
projektiem un pasākumiem. Šādi gan grupu, 
gan individuāli uzdevumi ļāva katram dalīb-
niekam izteikt savu viedokli, attīstīt komuni-
kācijas prasmes, kā arī piedalīties organizato-
riskajos darbos un vadīt, tādējādi attīstot un 
pilnveidojot savas prasmes un kompetences.

Apmācību dalībniece, viesītiete Kris-
tīne Līce: “Piedaloties apmācībās “Cross sec-
torial cooperation: think globally act locally”, 

es ieguvu vērtīgu pieredzi un zināšanas par to, 
kādas ir pareizākās metodes darbam ar jau-
natni, kādas ir jaunatnes politikas tendences 
dažādās valstīs un kā veicināt labāku savstar-
pējo sadarbību. Apmācību laikā kompetentu 
un pieredzējušu treneru vadībā tika apgūti 
arī dažādi jaunatnes psiholoģijas aspekti un 
uzlabotas komunikācijas prasmes darbam ar 
jauniešiem. Bija iespēja iepazīties arī ar Ajdov- 
ščinas pašvaldības darbu, piedalīties sarunā 
ar mēru, kurš pastāstīja par vietējām politi-
kas nostājām, problēmām, to risinājumiem un 
nākotnes plāniem, kā arī tika apspriestas prob-
lēmas, kuras mums bija izteikuši paši pilsētas 

jaunieši iepriekšējā dienā. Bija ļoti patīkami 
piedalīties vienā projektā ar Viesītes sadrau-
dzības pilsētas Cheledzas jauniešiem, kuri at-
pazina Viesītes vārdu un izteica komplimentus 
par Viesītes novadu.”

Apmācības organizētas Erasmus+ pro-
jekta ietvaros sadarbībā ar nevalstisko orga-
nizāciju (NVO) no Slovēnijas – Inštitut za 
mladinsko politiko - un izglītības konsultan-
tu no Lietuvas – Politikos tyrimų ir analizės 
institutas.

Jaunatnes lietu speciāliste un sabiedrisko 
attiecību speciāliste D. Mažeika

Noslēgušās starptautiskās apmācības “Cross - 
sectorial cooperation: Think globally act locally”
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Šī gada 29. jūnijā biedrība “Izaicini sevi” 
sadarbībā ar Viesītes novada pašvaldību or-
ganizēja pasākumu “Izaicini sevi šajā vasarā”.

Kopā pasākumā piedalījās 20 jaunieši no 
Viesītes novada. Pasākuma laikā bērniem bija 
iespēja spēlēt peintbolu, tika izveidots peint-
bola laukums Viesītes pilsētas Riekstu mežā, 
kur tika pavadīta pirmā dienas daļa.

Pēc peintbola spēles jaunieši devās pārgā-
jienā uz Viesītes ezeru, kur kopīgi lielajā katlā 
uz ugunskura tika vārīta zupa un pēc pusdie-
nām jaunieši veica dažādas sportiskās aktivi-
tātes, kā arī mācījās no atkritumu maisiem un 
somām būvēt plostus.

Jauniešiem pasākums ļoti patika, jo īpaši 
tika novērtēta iespēja spēlēt peintbolu tepat 

Viesītē, jo mūsu pilsētā šāda brīvā laika pava-
dīšanas iespēja netiek piedāvāta.

Liels paldies Viesītes novada pašvaldībai 
par projekta finansēšanu un atsaucīgajiem un 
atraktīvajiem Viesītes jauniešiem par lielo at-
saucību un piedalīšanos biedrības organizēta-
jos pasākumos!

Biedrības vadītāja L. Ponomarenko

Aizvadīts pasākums novada bērniem “Izaicini sevi šajā vasarā”

Trešdien, 7. augustā, Viesītes stadionā 
notika ceturtais starptautiskais futbola tur-
nīrs 2006. gadā dzimušajiem zēniem. Tajā 
ar Sēlijas Sporta skolas futbolistiem sacentās 
četras Viesītes sadraudzības pilsētas Židačivas 
(Ukraina) zēnu komandas, kā arī sportisti no 
Jēkabpils, Ilūkstes un Daugavpils. Noskatīties 
fināla spēli bija ieradies arī Latvijas Futbola 
federācijas prezidents Kaspars Gorkšs.

Ciemiņi no Ļvovas apgabala Židačivas 
Viesītē bija ne pirmo reizi. Uz spēlēm ir bi-
jušas gan skolēnu, gan pieaugušo komandas. 
Mūsu sadraudzības pilsētas sportisti labprāt 
brauc ciemos pie mums. Viņu entuziasms ir 
patiesi uzteicams, jo faktiski ceļa izdevumus 
braucienam uz Latviju sedza pašu futbolistu 
ģimenes. Arī uzvara turnīrā ukraiņu koman-
dai “Viktorija” Stebnik, otrā vieta – Daugav-
pils BFC, trešā – Židačivas BJSS. Ceturtajā 
vietā mājinieki – Sēlijas Sporta skola, piektie - 
Strijskas BJSS (Ukraina), sestā vieta Jēkabpils 
Sporta skolas komandai, septītā Ilūkstes NSS 
un astotā vieta Doļinskas BJSS (Ukraina).

Komentējot turnīra rezultātus, Sporta 
skolas direktors Jānis Osis uzsvēra, ka Ukrai-
nā šis sporta veids zēnu komandām ir pacelts 
daudz labākā līmenī nekā pie mums, Latvijā. 
Tur futbols ir iekļauts skolu mācību program-
mās, ar UEFA atbalstu pat izdota futbola spē-
les mācību grāmata skolām. Ja Latvijā spēlēt 
futbolu ņem praktiski katru, kurš to vēlas, tad 
Ukrainā pastāv atlase un var izvēlēties labā-

kos un piemērotākos. Mūsu komandā spēlē-
ja Sēlijas Sporta skolas sastāvā esošo novadu 
pārstāvji: skolēni no Pļaviņām un Viesītes. 
Bija arī pāris spēlētāji no Salas.

Jāpiebilst, ka K. Gorkšs, Latvijas Futbola 
federācijas prezidents, ļoti atzinīgi novērtēja 
Viesītes stadionu un futbola laukumu, atzīs-
tot, ka tas ir labā līmenī: “Jāteic, ka es sen ne-
esmu redzējis tik sakārtotu un uzturētu labu 
futbola laukumu provincē, turklāt tādu, ku-
ram ir dabiskās zāles segums.” Viņš arī uzsvē-

ra, ka Viesīte uz Latvijas futbola kartes allaž 
izskatījusies labi un līdzšinējā sadarbība starp 
federāciju un Sēlijas sporta skolu ir veiksmī-
ga. Arī šim turnīram medaļu un kausu iegādi 
sponsorēja Latvijas Futbola federācija.

Tradīcija rīkot reizi gadā starptautisku 
futbola turnīru Viesītē ir ieviesta un turpinā-
sies arī turpmāk.

Raksts sagatavots pēc www.bdaugava.lv
D. Mažeikas foto

Viesītē aizvadīts ceturtais starptautiskais futbola 
turnīrs zēniem



VIESĪTES NOVADA VĒSTIS · 2019. gada augusts, Nr.7/8, (192/193)

22

Valsts robežsardzei šis ir zīmīgs gads - tiek 
svinēta robežsardzes simtgade. Tam par godu 
visa gada garumā Latvijā notiek virkne dažādu 
pasākumu. Viens no tiem “Lāpu skrējiens” ap-
kārt Latvijas valsts robežai, kas tiek organizēts, 
lai godinātu Latvijas brīvvalsts robežsargu un 
Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu. Skrējiens no-
risinājās no 19. - 23. augustam. Caur Viesīti šis 
skrējiens vijās 22.  augustā. Valsts robežsardzes 
pārstāvji kopā ar velokluba “Selonia” pārstāv-
jiem sāka savu skrējienu no Viesītes robežas zī-
mes (braucot no Neretas puses) līdz Viesītes Sv. 
Franciska Romas katoļu baznīcai, kur tika rīkots 
svinīgs pasākums.

Ar patriotiskām melodijām robežsardzes 
pārstāvjus pie katoļu baznīcas sagaidīja Viesī-
tes pūtēju orķestra pārstāvji. Viesītē “mūžīgās 
uguns” liesma tika iedegta vietā, kur 2017. gadā 
iestādīti trīs ozoli akcijas “Apskauj Latviju” ie-
tvaros un pie 2018. gada 11. novembrī atklātās 
piemiņas stēlas Lāčplēša Kara ordeņa kavalie-
riem. Svētku reizē klātesošos ar uzrunu sveica 
Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons 
Žuks, kā arī Viesītes mazpulki.

Pateicības vārdi par iesaistīšanos pasākuma 
organizēšanā tika veltīti Viesītes novada pašval-
dībai un visiem, kas iesaistījās.

Lāpu skrējiens aizsākts Rīgā, Brāļu kapos 
pie mūžīgās uguns, kur tika aizdegtas divas 
ceļojošās lāpas. Pēc tam abas lāpas uzsāka ceļu 
apkārt Latvijai – viena Ainažu, otra Kolkas vir-
zienā. Izskrienot maršrutu, lāpas atgriezīsies 
Rīgā. Lāpu skrējiena maršruts ir cieši saistīts ar 
akcijas “Apskauj Latviju” stādīto ozolu maršru-

tu, kas simboliski parāda, ka Lāpu skrējiens ir 
kā apliecinājums vīriem - stipriem kā ozoliem, 
kuri nesatricināmi stāvēja brīvības sardzē pat 
visbezcerīgākajos brīžos.

Sabiedrisko attiecību speciāliste D. Mažeika.
Autores foto

“Lāpu skrējiens” apkārt valsts robežai sasniedz Viesīti

Šī gada 17. augustā Krustpils novada Ata- 
šienē, gleznainās Marinzejas muižas teritori-
jā, norisinājās Sēlijas novadu apvienības no-
vadu – Jaunjelgavas, Neretas, Aknīstes, Salas, 
Ilūkstes, Jēkabpils, Viesītes, kā arī Krustpils 
novada V Sēlijas novadu Jauniešu diena “Dzi-
mis Sēlijā”.

Pasākuma mērķis joprojām palicis ne-
mainīgs – veicināt jauniešu sadarbību starp 
septiņiem Sēlijas novadiem un Krustpils no-
vadu, organizējot kopīgas pasākumu tradī-
cijas un sekmējot jauniešu līdzdalību Sēlijas 
novadu jauniešu organizāciju un skolu paš-
pārvalžu darbā. Arī šogad no Viesītes tika or-

ganizēts transports, lai dotu Viesītes novada 
jauniešiem iespēju būt kopā un svinēt vasaras 
izskaņu kopā vēl ar septiņu novadu jaunie-
šiem Atašienē!

Sestdienas rīts iesākās ar svētku svinīgu 
atklāšanu, kurā piedalījās arī Krustpils no-
vada pašvaldības domes priekšsēdētāja viet-
niece Kornēlija Brūniņa, uzrunājot jauniešus, 
aicinot būt aktīviem un izbaudīt šo dienu 
Atašienē. Kā katru gadu, arī šogad atklāša-
nas ceremonijas ietvaros tika izlozēts novads, 
kurā rīkos jauniešu dienu nākošajā gadā. Izlo-
zē piedalījās trīs novadi – Aknīstes, Salas un 
Jēkabpils novads. Šogad katra novada diviem 

pārstāvjiem bija jāpiedalās “krēslu spēlē” - ku-
ram no novada pārstāvim paliks krēsls, tas arī 
organizēs svētkus nākošgad. Un tātad – nā-
košgad tiekamies Jēkabpils novadā!

Dienas gaitā jauniešiem bija iespēja pie-
dalīties dažādās aktivitātēs. Dienas pirmajā 
daļā 15 jauktās komandās jaunieši varēja 
iepazīties gan viens ar otru, gan izmēģināt 
savus spēkus kā komanda atjautīgos uzdevu-
mos, kā arī sportiskās un jautrās disciplīnās. 
Pēc kārtīgas saliedēšanās komandu spēlēs ik-
viens varēja baudīt dienas zupu, lai jau vēlāk 
iedvesmotos no Latvijas Radio Pieci personī-
bas Ineses Pučekas. Kad iedvesmas deva sa-
ņemta, var turpināt aktīvi darboties dažādās 
sporta un radošajās aktivitātēs. Jaunieši va-
rēja gan spēlēt peintbolu, gan burbuļfutbolu, 
kā arī piedalīties dažādās radošajās mākslas 
darbnīcās.

Pasākuma vakara programma sākās ar 
komandu apbalvošanu. Visas komandas dā-
vanā saņēma sarūpētus dāvanu maisiņus, 
kuri bija piepildīti ar gardumiem no visiem 
8 novadiem. Pēc apbalvošanas runām sākās 
dienas muzikālā daļa, kur jauniešus ar mu-
zikālu baudījumu priecēja grupa “Rollman 
Bands”, kā arī pēc tam par vakara atmosfēru 
turpināja rūpēties DJ Kaspars Markševics.

Paldies Krustpils novadam par sirsnīgo 
uzņemšanu un uz tikšanos nākamgad Jēkab-
pils novadā!

Jaunatnes lietu speciāliste D. Mažeika
Autores foto

Krustpils novadā aizvadīta V Sēlijas novadu jauniešu diena
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Turpinot iesāktās tradīcijas, no 17.  līdz 
24.  jūlijam piecpadsmit Viesītes novada jau-
nieši, sadarbojoties ar mūsu sadraudzības pil-
sētu Čeladžu (poļu: Czeladź), devās apmaiņas 
braucienā uz Polijas ziemeļiem, bet no 16. līdz 
23. jūlijam piecpadsmit poļu jaunieši no Čela-
džas pilsētas ieradās Viesītes novadā.

Viesītes jauniešiem vairāk nekā nedēļas 
garumā bija iespēja apceļot un iepazīt Polijas 
ziemeļu daļu – iepazīt Baltijas jūru no citas 
piekrastes zonas, apmeklēt kūrortu zonu – So-
potu, kas ir pilsēta Polijas ziemeļos, Baltijas 
jūras krastā starp Gdaņsku un Gdiņu, ar ko 
kopā veido t.s. Trīspilsētu, un ir pazīstama kā 
kūrortpilsēta, izzināt gida pavadībā pilsētu 
Gdaņsku, kura palika visiem atmiņā ar pasa-
kaino vēsturisko centru un varenu baziliku sir-
dī. Tāpat arī jauniešiem bija iespēja apmeklēt 
Gdiņu un redzēt lielas industriālās zonas ar 
iespaidīgu bāzi, veikt pētnieciskos procesus Jū-
ras muzejā “Akwarium Gdynskie” ar neskaitā-
mo un eksotisko jūras iemītnieku izpēti, kā arī 
noslēgumā piedzīvot braucienu ar pirātu kuģi 
“Regina”, kura laikā varēja aplūkot pilsētas bur-
vīgo piekrastes zonu un jahtu sacensības. Izzi-
noša un iespaidiem bagāta bija arī ekskursija uz 
Malborku, kur lielākā dienas daļa tika pavadīta 
Malborkas vācu ordeņa viduslaiku pilī.

Mūsu sadraudzības pilsētas partneri bija 
sarūpējuši jauniešiem ne tikai ekskursijas, bet 
arī sportiskas aktivitātes – tika organizēts ka-
noe laivu brauciens pa Stypa upi (8 km), pār-
baudījums virvju trasē, kā arī lāzerpeintbola 
spēle sporta stadiona kompleksā “Energa”, 
neiztika arī bez akvaparka “AQUA Centrum” 
un Amerikāņu veco auto muzeja apmeklējuma 
Koscežinā.

Paši jaunieši stāsta:
Šīs dienas bija labākās manā dzīvē. Es no 

draugiem iemācījos ļoti daudz jauna. Patika 
sporta aktivitātes, ekskursijas un vispār viss. 
Ceru, ka vēl visus satikšu. Super!!! (Imants K.).

Šeit viss bija perfekti! Es ilgi atcerēšos visu 
redzēto un jauki pavadīto vasaras daļu. Sapro-
tiet, pat negribējās braukt mājās. Ieguvu jaunus 
draugus. Ļoti patika brauciens! (Annija L.)

Visi bija forši un draudzīgi. Man visu pie-
trūks. Daudz redzējām un uzzinājām. Skaistas 
pilsētas, stadionus, kuģus… (Linda L.)

Savukārt pavadošās personas – Sarmīte 
Ratiņa un Līga Blumbeka - par apmaiņas brau-
cienu stāsta:

«Pavadītais laiks Polijā grupas dalībniekiem 
deva iespēju vienam otru labāk iepazīt. Ceļo-
jums pierādīja, ka jaunieši ir atraktīvi, komu-
nikabli, precīzi, spēj ieklausīties viens otra vie-
dokļos un tos respektēt. Desmit dienās jauniešu 
grupa izveidojās par spēcīgu komandu. No brī-
ža, kad iekāpām sadarbības partneru busā, līdz 
pat pēdējam atvadu sveicienam mēs izjutām 
poļu puses rūpes par mums: vienmēr grupa bija 
laicīgi informēta par gaidāmajām aktivitātēm, 
un viņiem bija ļoti svarīgi, lai mēs labi justos ik 
brīdi viņu zemē. Te īpaši liels paldies jāsaka no-

metnes organizatoram Jakubam! Pavadītajā lai-
kā Polijā mēs iepazinām ne tikai Polijas ziemeļu 
daļas skaistās pilsētas, bet arī sadraudzējāmies 
ar poļu un franču jauniešiem. Un tieši tas varbūt 
bija pats svarīgākais. Tās bija sirsnīgas sarunas 
pie ugunskura vēlās vakara stundās, jautras bal-
lītes, kurās dejoja pilnīgi visi, kopīgas azartiskas 
sporta aktivitātes, izaicinošs un spēkus pārbau-
došs trošu parks, kur visi dzīvoja viens otram lī-
dzi. Mums visiem atmiņās neaizmirstams paliks 
8 km garais brauciens pa gleznainu, nelielu upīti 
ar kanoe laivām. Kaut lielākā daļa no mums to 
darīja pirmo reizi, tas izvērtās par emocijām ba-
gātu braucienu.

Desmit dienas paskrēja vēja spārniem. Pa-
liek skaistas atmiņas, jauni draugi, ar kuriem 
turpināt sazināties, un vēlme atgriezties Polijā, 
lai šo zemi iepazītu tuvāk. Šķiršanās brīdī vi-
siem ritēja asaras. Zīmīgi šajā brīdī bija Jakuba 
vārdi: tas tikai liecina par to, ka kopā pavadītais 
laiks jauniešiem ir bijis skaists. Jauniešiem rei-
zēm tas ir vienīgais un pat vispār pirmais brau-
ciens uz ārzemēm.

Paldies Czeladžas un Viesītes novada domei 
par iespēju organizēt apmaiņas braucienus! Mēs 
visi ceram, ka šāda veida sadarbība starp paš-
valdībām turpināsies.”

Kamēr mūsu jaunieši ciemojās Polijā, 
tikmēr jaunieši no Polijas viesojās pie mums, 
Latvijā. Šīs pašas nedēļas laikā poļu jauniešiem 
bija iespēja tuvāk iepazīt mūsu kultūru un ap-
ceļot skaistākās vietas – Aglonu, Koknesi, Skrī-
verus, Preiļus, Rīgu, Jūrmalu, Viesīti, Jēkabpili 
un citas skaistas Latvijas pilsētas.

Čeladžas jauniešiem bija iespēja gan pa-
šiem gatavot konfektes Skrīveru “Gotiņa” ra-
žotnē, gan iejusties karaļu un karalieņu lomās, 
apmeklējot Preiļu leļļu muzeju. Tāpat viņi 
varēja arī iepazīt vareno Aglonas baziliku un 
stāstus par to, doties pastaigā gar jūru Jūrma-
lā, pildīt atraktīvus un aizraujošus uzdevumus, 
tādējādi iepazīstot mūsu galvaspilsētu Rīgu. Tā 

kā mums pašiem Viesītē ir ko rādīt, tad divas 
dienas veltījām Viesītes novada apskatei. Pir-
majā dienā tika izrādīta Viesītes pilsēta visā 
savā krāšņumā, kā arī organizēti sportiski sa-
draudzības turnīri, lai iepazītos tuvāk. Savukārt 
otra diena bija izzināšanas diena – no paša rīta 
jaunieši darbojās Viesītes Mūzikas un mākslas 
skolā, veidojot kopīgas un individuālas gleznas. 
Dienas otrajā pusē tika organizētas ekskursijas, 
parādot to, kas slēpjas aiz Viesītes pilsētas ro-
bežām. Poļu jaunieši viesojās z/s “Vilciņi”, kur 
Sabīne Zupa jauniešiem pastāstīja, kas tad bija 
pirmais – vista vai ola, tāpat arī jaunieši vieso-
jās pie Jolantas Kovnackas, kur bija iespēja izzi-
nāt kafejas “Alīdas” garšu.

Tāpat kā latviešu jauniešiem arī poļu jau-
niešiem šī nedēļa bija piesātināta ar dažādiem 
piedzīvojumiem, emocijām, draudzību, smai-
diem.

Viesītes novada pašvaldība vēlas teikt lielu 
paldies visiem, kuri iesaistījās apmaiņas prog-
rammas organizēšanā! Liels paldies Jolantai 
Stumbiņai par sportisko aktivitāšu vadīšanu, 
Viesītes Mūzikas un mākslas skolai par ra-
došo darbnīcu organizēšanu, mūsu vietējiem 
uzņēmējiem par ekskursiju vadīšanu! Milzīgs 
paldies pavadošajām personām Latvijā – Žan-
nai Margaļikai un Raimondam Dribam, kā arī 
mūsu jauniešiem, kuri bija kopā ar Polijas jau-
niešiem visas nedēļas garumā! Ceram uz ilgu 
un skaistu draudzību!

Sadarbības līgums starp Viesītes un Če-
ladžas pašvaldībām tika noslēgts 2006.  gada 
2.  maijā. Čeladza ir pilsēta Polijas dienvidos, 
Silēzijas vojevodistē uz rietumiem no Beņdzi-
nas. Čeladža ir pastmarku mākslinieka Česla-
va Slaņas (Czesław Słania, 1921–2005) dzimtā 
pilsēta.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību 
speciāliste D. Mažeika

Čeladžas un Viesītes novada jauniešu apmaiņas brauciens
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Par publicēto rakstu saturu, pievienotajiem foto atbild rakstu autori. Iespiests: SIA „Latgales Druka”

TEĀTRU DZIESMU SVĒTKI ALŪKSNĒ
Trīs dienas – no 19. līdz 21. jūlijam - Alūksne bija pārvērtusies teju līdz 

nepazīšanai. Brīžiem ļoti klusās Vidzemes pilsētas ielās un apkārtnes pagastos 
varēja redzēt simtiem cilvēku ar kaklā pakārtiem spogulīšiem. Tie bija XIV 
Latvijas amatierteātru salidojuma “Spoguļo!” dalībnieki.

Alūksnē bija ieradušies 1800 aktieru no 115 Latvijas amatierteātriem, kā 
arī spēlmaņi no Sidnejas (Austrālija) un Birmingemas (Lielbritānija) latviešu 
teātriem.

Amatierteātru salidojumā, kas notiek reizi piecos gados un tiek dēvēts par 
Latvijas teātru Dziesmu svētkiem, piedalījās arī Viesītes amatierteātris “Vēris”.

VIESĪTES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 

NODAĻA SIRSNĪGI SVEIC
Dimanta (60 gadu) kāzu jubilejā

Zelmu un Jāni Kvederovičus
(Saukas pagasts)

(laulība reģistrēta 1959. gada 25. jūlijā);

Smaragda (55 gadu) kāzu jubilejā
Mildu un Pēteri Griškānus

(Viesītes pagasts)
(laulība reģistrēta 1964. gada 15. augustā).

Vēlam veselību, izturību un dzīvessparu 
arī turpmākajos kopdzīves gados!

Mana dvēsele pieskaras tavai,
Mans gars ir tuvs tavam garam.
Un tieši tāpēc šajā pasaulē
Mēs tik labi saprasties varam.

(I. Ēltamma)

Jūlijā un augustā Viesītes novada 
dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti 5 jaundzimušie – 
4 meitenes un 1 zēns.

Sveicam vecākus!

5. septembrī 10:00 –17:00
Viesītē, P. Stradiņa ielā 1A, 

(Zaļā tirgus teritorijā),
MOBILĀ DIAGNOSTIKA

MAMOGRĀFIJA:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma 
vēstuli - BEZ MAKSAS;
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR;
• bez nosūtījuma - 25,00 EUR.

PIERAKSTS uz noteiktu laiku
pa tālruni 25431313.
Ārstniecības iestādes

reģistrācijas kods 0100-64111

Pieminam aizsaulē aizgājušos…

Helga Mirdza Zmejauska
1934. - 08.07.2019. Saukas pagasts
Valdis Vilems
1944. – 28.07.2019. Viesīte
Dace Vintere
1961. – 01.08.2019. Elkšņu pagasts

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem!


